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Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати 

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання 

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації 

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт «ДСТУ EN 40-3-3:201Х (EN 40-3-3:2013, IDT) 

Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування та перевірка на відповідність. 

Перевірка шляхом розрахунку», прийнятий методом перевидання 

(перекладу),  ідентичний щодо EN 40-3-3:2013 (версія en) «Lighting columns 

– Part 3-3: Design and verification – Verification by calculation». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні,  ТК 301 «Металобудівництво». 

Серія стандартів EN 40 «Опори освітлення» складається з наступних 

семи частин: 

Частина 1: Терміни та визначення понять 

Частина 2: Загальні вимоги та розміри 

Частина 3: Проектування та перевірка на відповідність 

Частина 3-1: Технічні вимоги для характеристичних навантажень 

Частина 3-2: Перевірка шляхом випробування 

Частина 3-3: Перевірка шляхом розрахунку 

Частина 4: Вимоги до опор освітлення із попередньо напруженого 

залізобетону 

Частина 5: Вимоги до сталевих опор освітлення 

Частина 6: Вимоги до алюмінієвих опор освітлення 

Частина 7: Вимоги до опор освітлення із полімерних композиційних 

матеріалів, армованих волокном 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.  

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

− слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

− структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», 

«Бібліографічні дані»  оформлено згідно з вимогами національної 
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стандартизації України; 

− «Зміст» доповнено структурним елементами нижчого рівня 

підпорядкованості, що мають заголовки; 

− у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено 

«Національне пояснення», виділено рамкою; 

– зі «Вступу» до EN 40-3-3:2013 у цей «Національний вступ» внесено 

все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

− вилучено «Передмову» до EN 40-3-3:2013 як таку, що безпосередньо 

не стосується технічного змісту цього стандарту; 

− рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання 

на них, або на черговій сторінці; 

− долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів 

України, на які в тексті цього стандарту є посилання). 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ 
 
 

 

 
ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ   

Частина 3-3. Проектування та перевірка на відповідність.  

Перевірка шляхом розрахунку 

 

LIGHTING COLUMNS 

Part 3-3.Design and verification - Verification by calculation 

 

Чинний від 201Х–ХХ–ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює вимоги до перевірки на відповідність 

конструкції опор освітлення шляхом розрахунку. Стандарт застосовується 

для прямостоякових опор освітлення номінальною висотою до 20 м (з 

урахуванням кронштейна). Спеціальні конструкції, призначені для 

прикріплення знаків, електричних шляхопроводів тощо, не охоплено 

сферою застосування цього стандарту. 

Вимоги до опор освітлення, виготовлених з таких матеріалів (крім 

бетону, сталі, алюмінію або полімерних композиційних матеріалів, 

армованих волокном), як деревина, пластмаса та чавун, не входять до 

сфери застосування цього стандарту. Опори освітлення, виготовлені з 

полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном охоплені цим 

стандартом, вимоги до них застосовують спільно з EN 40-7. 

Цей стандарт включає в себе технічні вимоги для горизонтальних 

вітрових навантажень. Пасивна безпека та поведінка конструкції опори 

освітлення в результаті наїзду транспортного засобу не розглядаються. 

Для таких випадків до опор освітлення належить застосовувати додаткові 

вимоги (див. EN 12767). 
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Розрахунки, наведені в цьому стандарті, базуються на принципах 

застосування умов граничних станів, за яких ефекти розрахункових 

граничних навантажень порівнюються з відповідними значеннями опору 

для конструкції. Розглянуто два види граничних  станів: 

а) граничний стан за несучою здатністю, що стосується несучої 

здатності опори освітлення; 

б) граничний стан експлуатаційної придатності, що стосується 

відхилів від експлуатаційних вимог до опори освітлення. 

Примітка. Для використання цього підходу до опор освітлення було прийнято 

відповідні спрощення.  А саме: 

1) розрахунки, які застосовують до поперечних перерізів круглої та правильної 

восьмикутної форми; 

2) кількість певних часткових коефіцієнтів надійності було зведено до мінімуму; 

3) для часткових коефіцієнтів надійності за експлуатаційною придатністю 

прийнято значення, що дорівнює одиниці. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Цей стандарт містить посилання на наступні документи таким чином, 

що частина або весь їх зміст обґрунтовує застосування цього документа. У 

разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі 

недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням 

нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 40-1:1991, Lighting columns — Part 1: Definitions and terms 

EN 40-3-1, Lighting columns — Part 3-1: Design and verification — 

Specification for characteristic loads 

EN 40-4, Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and 

prestressed concrete lighting columns 

EN 40-7:2002, Lighting columns — Part 7: Requirements for fibre 

reinforced polymer composite lighting columns 
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EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-1: General 

rules and rules for buildings 

EN 1999-1-1, Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-1: 

General rules — General rules and rules for buildings 

 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 40-1:1991 Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення 

понять 

EN 40-3-1 Опори освітлення. Частина 3-1. Технічні вимоги для 

характеристичних навантажень 

EN 40-4 Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення із 

попередньо напруженого залізобетону 

EN 40-7:2002 Опори освітлення. Частина 7. Вимоги до опор 

освітлення із полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном 

EN 1993-1-1 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 

1-1. Загальні правила і правила для споруд 

EN 1999-1-1 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. 

Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій 

 
 
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять,  наведені в 

EN 40-1:1991. 

 

4 ПОЗНАКИ 

Нижче наведено познаки, які використовуються в цьому стандарті. 

Їх визначення скорочено, повні визначення наведено в тексті. 

 

a – довжина вільного отвору оглядового люка; 
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аr – довжина вирізу в стінці опори для армування оглядового люка 

типу 5; 

Ае – ефективна площа поперечного перерізу армування оглядового 

люка; 

Аs – площа поперечного перерізу армування оглядового люка; 

b – ширина вільного отвору оглядового люка; 

br  – ширина вирізу в стінці опори для армування оглядового люка 

типу 5; 

Bx  –  коефіцієнт, визначений у 5.6.2.3.2; 

By – коефіцієнт, визначений у 5.6.2.3.2; 

С – напівдовжина прямої кромки оглядового люка; 

dw – ширина армування оглядового люка; 

е – задане відносне видовження; 

Е – модуль пружності; 

fу  – характеристична границя текучості; 

F – коефіцієнт, визначений у 5.6.2.2; 

g – коефіцієнт, визначений у 5.6.2.2; 

G – модуль зсуву; 

h – номінальна висота; 

J – середній розмір сторони восьмикутного перерізу; 

Jo –  середній розмір сторони біля кромки оглядового люка; 
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I – довжина армування типу 5 (рисунок 6е); 

L – ефективна довжина оглядового люка; 

mox – відстань від центра ваги армування оглядового люка, 

вимірюється як нормаль до осі x-x; 

moy – відстань від центра ваги армування оглядового люка, 

вимірюється перпендикулярно до осі y-y; 

mx – відстань від центру стінки опори біля оглядового люка, 

вимірюється перпендикулярно до осі x-x; 

mу – відстань від центру стінки опори біля оглядового люка, 

вимірюється перпендикулярно до осі y-y; 

Mp – комбінований згинальний момент опору в замкнених нормальних 

поперечних перерізах; 

Mup – згинальний момент опору в замкнених нормальних поперечних 

перерізах; 

Мux – згинальний момент опору відносно осі x-x; 

Мuy – згинальний момент при опорі відносно осі y-y; 

Mx – згинальний момент відносно осі x-x; 

Му – згинальний момент відносно осі y-y; 

N – кутовий радіус закруглення отвору оглядового люка; 

Р –  коефіцієнт, визначений у  5.6.2.3.2; 

R – середній радіус поперечного перерізу; 

Rw – середній радіус поперечного перерізу армування типу 5; 
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S – довжина кінцевого з'єднання армування оглядового люка; 

t – номінальна товщина стінки; 

t0 – менше з двох значень: t або tw; 

tw – номінальна товщина армування збоку оглядового люка; 

Тp – момент кручення; 

Тu – момент кручення при опорі; 

ν – радіус інерції армування оглядового люка; 

w – виліт кронштейна; 

Zp – модуль пластичності замкнених нормальних поперечних 

перерізів; 

Zpn – модуль пластичності поперечного перерізу неармованого 

оглядового люка відносно осі n-n; 

Zpy – модуль пластичності поперечного перерізу неармованого 

оглядового люка відносно осі y-y; 

Zpnr – модуль пластичності поперечного перерізу армованого 

оглядового люка відносно осі n-n; 

Zpyr – модуль пластичності поперечного перерізу армованого 

оглядового люка відносно осі y-y; 

үf  – частковий коефіцієнт безпеки для навантажень; 

γm – частковий коефіцієнт безпеки за матеріалом; 

θ – напівкут закруглення вільного отвору оглядового люка; 

θr – напівкут закруглення вирізу в стінці опори для армування 
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оглядового люка типу 5; 

π – константа = 3,1416; 

ε – коефіцієнт, визначений у 5.6.2.1; 

φ1/φ2 – коефіцієнти, визначені в  5.6.2.1; 

φ 3/φ 5 – коефіцієнти, визначені в 5.6.2.2; 

φ6/φ7 – коефіцієнти, визначені в 5.6.2.3.2. 

 

5 ВИМОГИ ДО МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ (ГРАНИЧНИЙ СТАН ЗА 

НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ) 

5.1 Застосування розрахунків 

Розрахунок з метою перевірки на відповідність опори освітлення 

вимогам до міцності виконують для таких перерізів: 

а) точка фіксації опори (зазвичай на рівні ґрунту); 

b) нижня кромка оглядового люка. Якщо місця розташування люка та 

кронштейнів не зазначені й можуть бути змінені відносно один одного, 

нижня кромка оглядового люка повинна бути розрахована відносно осі за 

найслабшого положення. Якщо передбачено два або більше оглядових 

люків, перевірку на міцність необхідно виконати щодо кожного з них 

(рисунок 1); 

c) додатково до b), для конічних опор – верхня частина оглядового 

люка. Якщо передбачено два або більше оглядових люків, перевірку на 

міцність необхідно виконати щодо кожного з них (рисунок 1); 

d) точка, з якої починається кронштейн, якщо опора освітлення та 

кронштейн - це суцільна частина опори, або точка, на якій прикріплюється 
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кронштейн, якщо кронштейн знімний, також перевірка вузла, утвореного 

плечем кронштейна та опорою;; 

е) для переходу від одного діаметра до іншого, або при зміні товщини 

матеріалу; 

f) пристосування між опорою та кронштейном для запобігання 

обертанню, за наявності, призначене для перерозподілу сил кручення між 

кронштейном та опорою; 

g) будь-яке інше критичне місце розташування. 
 

5.2 Характеристичні навантаження 

Характеристичні навантаження для перевірки на відповідність 

вимогам до міцності розраховують відповідно до  EN 40-3-1. 

5.3 Характеристична міцність матеріалів 

5.3.1 Опори освітлення з металу 

Характеристична границя текучості fу, Н/мм2, для сталі та алюмінієвих 

сплавів розраховується відповідно до EN 1993-1-1 та EN 1999-1-1. 

Збільшені значення границі текучості у зв’язку з будь-яким процесом 

(таким як холодне оброблення), не повинні використовуватися для 

деталей, які підлягають іншому процесу (наприклад, термічному 

обробленню або зварюванню), що може призвести до знеміцнювання. 

5.3.2 Бетонні опори освітлення 

Характеристична границя текучості визначається відповідно до 

EN 40-4. 
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5.3.3 Опори освітлення із полімерних композиційних матеріалів, 

армованих волокном  

Характеристична границя текучості визначається згідно з EN 40-7. 

5.4 Розрахункові навантаження 

Характеристичні навантаження, зазначені в 5.2, повинні бути 

помножені на відповідні часткові коефіцієнти безпеки для навантажень, γf, 

наведені в таблиці 1, щоб отримати розрахункове навантаження, яке 

належить використовувати для розрахунку граничного стану за несучою 

здатністю. 

Таблиця 1 - Часткові коефіцієнти надійності для навантаження γf 

 Вітрове навантаження Постійне навантаження 

Клас А 1,4 1,2 

Клас В 1,2 1,2 

Граничний стан 
експлуатаційної 

придатності 

1,0 1,0 

 

Примітка. Вибір належного класу здійснюється за національним додатком. 

5.5 Розрахунок моментів 

5.5.1 Згинальні моменти 

Значення згинальних моментів Mx та My , Нм, відносно ортогональних 

осей x-x та y-y, відповідно, розраховують для кожної позиції, зазначеної у 

5.1, із застосуванням розрахункових навантажень, зазначених у  5.4. 

Для поперечних перерізів люків з отворами вісь x-x та y-y необхідно 

приймати відповідно до рисунків 5b та 6. 

Примітка. Для восьмикутних нормальних поперечних перерізів осі можна 
розташовувати через центри сторін або через кути. 
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Для замкнених нормальних поперечних перерізів моменти згину Mx 

та My можуть бути об'єднані в єдиний момент, Mp, Нм, що забезпечує 

найбільш несприятливий вплив на поперечний переріз опори, що 

розглядається, у цьому разі його розраховують за формулою (1): 

                                                  𝑀𝑝 = √𝑀𝑥
2 + 𝑀𝑦

2                                              (1) 

5.5.2 Момент кручення 

На опорах з асиметричним розташуванням кронштейнів/світильників 

момент кручення Tp, Нм, розраховується для кожної позиції, зазначеної 

у 5.1, із застосуванням розрахункових навантажень, зазначених у  5.4. 

На опорах освітлення з симетричним розташуванням кронштейнів 

потрібно виконати розрахунки, застосовуючи найбільше значення 

моменту, також  для таких випадків: 

а) опора з одним кронштейном, у разі кручення; 

б) опора з симетричним розташуванням кронштейнів, без кручення. 

В обох випадках повинні використовуватися однакові значення для 

вильотів кронштейнів, ваги світильника та площі вітрової дії. 

Для незнімних несиметричних кронштейнів різної висоти або 

довжини, перевірка повинна проводитися для комбінації обох кронштейнів 

у їхніх відносних положеннях. Якщо кронштейни знімні то будь-яким 

ефектом ослаблення з’єднання внаслідок напруження знімних елементів 

належить знехтувати. 

5.6 Міцність поперечного перерізу 

5.6.1 Загальні положення 

Міцність при згині та крученні окремих поперечних перерізів 



прДСТУ EN 40-3-3:201_ 

11 
 

розраховують відповідно до 5.6.2, 5.6.3 або 5.6.4, за потреби. Якщо певний 

поперечний переріз розташований в місці переходу від одних 

властивостей перерізу до інших, для розрахунку опору згину та крученню 

необхідно приймати найменші значення міцності. 

Міцність на згин для конкретних поперечних перерізів необхідно 

розраховувати: 

або: 

відносно ортогональних осей n-n або x-x, та y-y; 

або: 

у разі, коли Мр  розраховано; в напрямку дії Мр. 

Міцність під час дії моменту кручення Ту, Нм,  конкретного 

поперечного перерізу також необхідно  розрахувати. 

5.6.2 Металеві опори 

5.6.2.1 Замкнені нормальні поперечні перерізи  

Для замкнених нормальних поперечних перерізів круглої та 

восьмикутної форми розрахунок на міцність перерізів необхідно 

виконувати за такими формулами (2 - 5): 

а) згинальний момент при опорі, Нм: 

                                        𝑀𝑢𝑥 = 𝑀𝑢𝑦 = 𝑀𝑢𝑝 =
𝑓𝑦𝜙1𝑍𝑝

103𝛾𝑚
                                                      (2) 

b) момент кручення при опорі, Нм: 

                                                         𝑇𝑢 =
𝑓𝑦𝜑2𝜋𝑅2𝑡

103𝛾𝑚
                                                                (3) 
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де φ1 − коефіцієнт, значення якого отримане за кривою відповідного 

поперечного перерізу на рисунку 2, де значення                                   

                                                         𝜀 = (𝑅/𝑡)√𝑓𝑦/𝐸                                                     (4) 

              φ2 − коефіцієнт, значення якого дорівнює 

                                                                  
0,474𝐸

 𝑓𝑦(𝑅/𝑡)1,5
                                                                    (5) 

але складає не більше ніж 1,0; 

Е − характеристичний модуль пружності матеріалу згідно з 6.3, 

Н/мм²; 

R − середній радіус перерізу (див. рисунок 3), мм; 

t − товщина стінки (див. рисунок 3), мм; 

γm − частковий коефіцієнт надійності за матеріалом, відповідне 

значення якого наведено у таблиці 2; 

fy − характеристична границя текучості матеріалу згідно з 5.3.1, 

Н/мм²; 

Zp − модуль пластичності замкненого нормального поперечного 

перерізу, мм3; 

Примітка.  У цьому стандарті Zp визначається таким чином: 

для перерізів круглої форми Zp  = 4R2t; 

для перерізів восьмикутної форми Zp  = 4,32R2t. 
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Таблиця 2 – Коефіцієнти часткової надійності γm за матеріалом 

Матеріал γm 

Сталь:  

Задане відносне видовження е>15% 1,05 

Задане відносне видовження 5%≤е≤15% 1,15 

Алюміній:  

Задане відносне видовження е≥5% 1,15 

Задане відносне видовження е<5% 1,30 

Зварні з’єднання 1,30 

Сполучені з’єднання  3,00 

Бетон 1,50 

Полімерні композиційні матеріали, армовані волокном 1,50 

 

5.6.2.2 Неармовані люки в нормальних поперечних перерізах  

Для неармованих люків у нормальних поперечних перерізах круглої 

та восьмикутної форми розрахунок на міцність перерізів необхідно 

виконувати за такими формулами (6 - 10): 

а) згинальний момент при опорі, Нм: 

                                                                    𝑀𝑢𝑥 =
𝑓𝑦𝑔𝜑3𝑍𝑝𝑛

103𝛾𝑚
                                                    (6) 

                                                                   𝑀𝑢𝑦 =
𝑓𝑦𝑔𝜑3𝑍𝑝𝑦

103𝛾𝑚
                                                     (7) 

b) момент кручення при опорі, Нм:  

                                                                    𝑇𝑢 =
𝑓𝑦𝑔𝜑4𝜑5𝑅3𝑡

103𝛾𝑚𝐿
                                                 (8) 

де  φ3 − коефіцієнт  

                                                           𝜑3 =
𝑡2𝐸

𝑡2𝐸 + 0,07𝑅𝐿𝑓𝑦
≤ 𝜑1                                        (9) 
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φ4 – коефіцієнт 

                                                      𝜑4 =
𝑡2𝐸

𝑡2𝐸 + 0,035𝑅𝐿𝑓𝑦
≤ 𝜑2                                          (10) 

φ5 − коефіцієнт, значення якого отримане згідно з рисунком 4, із 

застосуванням відповідного значення R/L та θ; 

φ 1, φ2, E, fy та γm − визначені згідно з  5.6.2.1; 

θ – напівкут закруглення вільного отвору оглядового люка 

(рисунок 5), в градусах; 

g − коефіцієнт із такими значеннями: 

− для поперечних перерізів круглої форми g = 1,0; 

− для поперечних перерізів восьмикутної форми g = (15t/b0)0,6 ≤ 

1,0; 

J0 − середній розмір сторін кромки оглядового люка (див. рис. 

5), мм; якщо J0 < 4t, то J0 = J; 

J − середній розмір сторін восьмикутного перерізу (див. рис. 5), 

мм; 

F – коефіцієнт із такими значеннями: 

− для поперечних перерізів круглої форми F = 2,0; 

− для поперечних перерізів восьмикутної форми F = 2,16. 

L −  ефективна довжина оглядового люка L = (a - 0,43N), мм; 

a − загальна довжина оглядового люка (див. рис. 5), мм; 

N − кутовий радіус закруглення отвору оглядового люка (див. рис. 
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5), мм, де N ≤ b/2; 

R − середній радіус поперечного перерізу (див. рис. 5), мм; 

t − це номінальна товщина стінки (див. рис. 5), мм  

Zpn − модуль пластичності поперечного перерізу неармованого 

оглядового люка відносно пластично нейтральної осі n-n, мм3; 

Zpy − модуль пластичності поперечного перерізу відносно 

пластично нейтральної осі y-y, мм3. 

Примітка: У цьому стандарті для кругових та восьмикутних перерізів можна 

використовувати такі значення Zpn та Zpy: 

                                                 𝑍𝑝𝑛 = 2𝐹𝑅2𝑡 𝑐𝑜𝑠
𝜃

2
(1 − 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
)                                          (11) 

                                                          𝑍𝑝𝑦 = 𝐹𝑅2𝑡(1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃)                                               (12) 

                       

5.6.2.3 Армовані оглядові люки в нормальних поперечних 

перерізах  

5.6.2.3.1 Загальні положення 

У цьому стандарті армовані оглядові люки в нормальних поперечних 

перерізах круглої і восьмикутної форми класифікують згідно з рисунком 6. 

Армування повинно бути закріплене на стінці опори біля оглядового 

люка, а відстань між окремими деталями кріплення або переривчастими 

зварними швами повинна становити не більше ніж 12 to. 

5.6.2.3.2 Розрахунок армування для типів 1, 2, 3 і 4 

Міцність перерізів для армування  типів 1, 2, 3 і 4 розраховують за 

такими формулами (13 - 17): 
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а) згинальний момент при опорі, Нм: 

                                                         𝑀𝑢𝑥 =
𝑓𝑦𝜑6𝑍𝑝𝑛𝑟

103𝛾𝑚
                                                      (13) 

  

                                                        𝑀𝑢𝑦 =
𝑓𝑦𝜑6𝑍𝑝𝑦𝑟

103𝛾𝑚
                                                        (14) 

b) момент кручення при опорі, Нм 

                                                   𝑇𝑢 =
𝑓𝑦𝜑6(𝜑5 + 𝑃𝜑7)𝑅3𝑡

103𝛾𝑚𝐿
                                           (15) 

де φ5 – визначають згідно з 5.6.2.2; 

φ6 – коефіцієнт з такими значеннями: 

для армування типів 1, 2 і 3 (див. рис. 6): 

                                              𝜑6 =
𝜋2𝐸

𝜋2𝐸 + 𝑓𝑦(𝐿/ⱱ)2
≤ 𝜑1                                                (16) 

для армування типу 4 (див. рис. 6): 

                                        𝜑6 =
(2𝑡 + 𝑡𝑤)2𝐸

(2𝑡 + 𝑡𝑤)2𝐸 + 0,32𝑅𝐿𝑓𝑦
≤ 𝜑1                                       (17) 

Примітка 1. Для армування типу 4 φ6 можна приймати як значення, більше ніж 

φ6, розраховане для типу 4, або як φ6, розраховане для типу 2. 

φ7 − коефіцієнт, що визначається згідно з рисунком 8, з 

використанням відповідних значень R/L і θ; 

ν − радіус інерції фактичного армування люка (наприклад, площа 

Аs, див. рис.  6) навколо осі його центру ваги паралельно до стінки опори в 

точці приєднання, мм; 
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Примітка 2.  З метою розрахунку довжина стінки опори може бути прийнята  не 

більше ніж 10 t при взаємодії з армуванням, як показано на рис. 6. 

Р – коефіцієнт, який визначають як P = Ae/Rt ≤ L/4R ≤ 1,6; 

φ1, Е, үm – визначені згідно з в 5.6.2.1; 

θ та L − визначені згідно з 5.6.2.2; 

fy – характеристична границя текучості матеріалу, що 

використовується для опори або армування, згідно з 5.3; залежно від того, 

яке значення є меншим, Н/мм2; 

R − середній радіус поперечного перерізу (див. рис.  6), мм; 

t − товщина стінки (див. рис.  6), мм; 

t0 – менше з двох значень: t або tw , мм; 

tw − товщина армування збоку оглядового люка (див. рис. 6), мм; 

Примітка 3. Для розрахунків tw приймають як таке, що має постійне значення та 

яке можна приймати меншим, ніж фактична товщина. 

 Ае − ефективна площа поперечного перерізу,  мм2,  армування 

люка;  потрібно приймати найменше з таких значень: 

а) As − фактична площа поперечного перерізу армування люка, як 

зазначено на рисунку 6. Якщо значення As не є постійним по довжині 

оглядового люка, то приймати потрібно найменше значення площі; 

b) St0; 

c) загальна зсувна міцність всіх кріпильних виробів на кожній довжині 

S, поділена на fy , Н; 

d) загальна зсувна міцність всіх кріпильних виробів на кожній довжині 

С (див. рис. 7), поділена на fy, Н; 
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За зсувну міцність кріпильних виробів необхідно приймати зсувну 

міцність кутового зварного шва на кожну одиницю довжини, помножену на 

відповідні довжини, або зсувну міцність окремих кріпильних виробів, 

помножену на відповідну кількість кріпильних виробів. 

 Зсувна міцність розраховується із застосуванням напруження зсуву, 

яке визначається як (18): 

                                                                        
𝑓𝑦

√3
                                                                   (18) 

За товщину кутових зварних швів приймається найменше з двох 

зазначених нижче значень: 

1) фактична товщина зварного шва, або; 

2) значення t0; 

S − довжина кінцевого з'єднання армування люка (див. рис. 7), мм. 

Якщо верхнє та нижнє кінцеві з'єднання мають різну довжину, слід 

приймати меншу з величин; 

С – половина довжини прямої кромки оглядового люка (див. рис. 7), 

мм; 

Zpnr – модуль пластичності поперечного перерізу, включно з 

ефективним армуванням оглядового люка, відносно пластично 

нейтральної осі n-n, мм3; 

Zpyr – модуль пластичності поперечного перерізу, включно з 

ефективним армуванням оглядового люка, відносно пластично 

нейтральної осі y-y, мм3. 

Примітка 4. У цьому стандарті для нормальних перерізів круглої та восьмикутної 

форми можна використовувати такі значення Zpnr та Zpyr: 



прДСТУ EN 40-3-3:201_ 

19 
 

                            𝑍𝑝𝑛𝑟 = 𝐹𝑅2𝑡 [2𝑐𝑜𝑠 (
𝜃

2
−

90𝐵𝑥

𝜋
) − 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐵𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃]                           (19) 

                                                 𝑍𝑝𝑦𝑟 = 𝐹𝑅2𝑡[1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐵𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃]                                     (20)  

де  

                                                               𝐵𝑥 =
𝐴𝑒

𝑅𝑡
·

𝑚𝑜𝑥

𝑚𝑥
                                                          (21) 

                                                              𝐵𝑦 =
𝐴𝑒

𝑅𝑡
·

𝑚𝑜𝑦

𝑚𝑦
                                                          (22) 

mox − відстань, виміряна перпендикулярно до осі від центра ваги 

фактичного армування люка (тобто площа Аs), до осі x-x (див. рис. 6), мм; 

moy − відстань, виміряна перпендикулярно до осі від центра ваги 

фактичного армування люка (тобто площа Аs), до осі y-y (див. рис. 6), мм;  

mx – відстань, виміряна перпендикулярно до осі від центра стінки 

опори на кромці люка до осі x-x (див. рис. 6), мм; 

my −  відстань, виміряна перпендикулярно до осі від центра стінки 

опори на кромці люка до осі y-y (див. рис. 6), мм. 

5.6.2.3.3 Розрахунок армування для типу 5 (з внутрішньою 

трубою) 

Для армування типу 5, для випадку, коли в опорі освітлення 

передбачено внутрішню трубу, за згинальну міцність перерізу потрібно 

приймати алгебраїчну суму згинальної міцності внутрішньої труби 

неармованого люка і згинальної міцності зовнішньої труби неармованого 

люка, припускаючи, що внутрішня труба щільно прилягає до зовнішньої 

оболонки. Для цього типу армування необхідно застосовувати формули (6) 

і (7) згідно з 5.6.2.2.  
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Якщо щільного прилягання немає, то наявність внутрішньої труби не 

враховується. Міцністю при крученні вважають виключно міцність при 

крученні перерізу опори освітлення. В даному випадку застосовується 

формула (8). 

Довжина l (рисунок 6e) внутрішньої труби повинна бути більшою або 

такою, що дорівнює (ar + 200) мм, щоб забезпечити участь внутрішньої 

труби в опорі деформаціям згину. 

Для армування типу 5, у випадку щільного прилягання внутрішньої 

труби, необхідно замінити познаки, що використовуються у формулах (6) 

та (7), для φ3, Zpn і Zpy, як зазначено нижче: 

замість t використовувати tw; замість R використовувати Rw; як 

показано на рисунку 6е. 
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Умовні познаки: 

1 - не менше ніж 300 мм; 

2 - за стандартом; 

3 - більше зі значень b1 або b2 (мінімум); 

4 - за стандартом; 

5 - мінімум 100 мм; 

6 - рівень ґрунту. 

 

Рисунок 1 – Оглядові люки 
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5.7 Підтвердження відповідності за розрахунком на міцність 

Міцність опори вважається прийнятною, якщо стосовно всіх 

критичних поперечних перерізів, зазначених у пункті 5.1, для нормальних 

поперечних перерізів з неармованими або армованими люками виконано 

таку умову (23): 

                                                       
𝑀𝑥

𝑀𝑢𝑥
+

𝑀𝑦

𝑀𝑢𝑦
+

𝑇𝑝

𝑇𝑢
≤ 1                                                        (23) 

а для замкнених нормальних перерізів – таку умову (24): 

                                                            
𝑀𝑝

𝑀𝑢𝑝
+

𝑇𝑝

𝑇𝑢
≤ 1                                                                 (24) 

де Mx, My і Mp визначають відповідно до 5.5.1; 

Тр визначають відповідно до 5.5.2; 

Mux, Muy, Mup і Tu, визначають відповідно до 5.6.2. 

5.8 Бетонні опори освітлення 

Міцність поперечних перерізів бетонних опор освітлення визначають 

відповідно до EN 40-4. 

5.9 Опори освітлення із полімерних композиційних матеріалів, 

армованих волокном  

Міцність поперечних перерізів опор освітлення із полімерних 

композиційних матеріалів, армованих волокном, визначають відповідно до 

EN 40-7:2002, 5.7. 
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6 ВИМОГИ ЩОДО ДЕФОРМАЦІЇ (ГРАНИЧНИЙ СТАН 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ) 

6.1 Застосування розрахунків 

Необхідно виконати розрахунок за горизонтальними і вертикальними 

прогинами з'єднання світильника під дією характеристичних розрахункових 

навантажень. 

6.2 Розрахункові навантаження за граничним станом 

експлуатаційної придатності 

Як розрахункові навантаження для визначення прогинів приймають 

характеристичні навантаження, зазначені в стандарті EN 40-3-1. 

6.3 Розрахункові значення коефіцієнтів за матеріалом 

Характеристичні значення модуля пружності Е та модуля зсуву G 

необхідно приймати за відповідним Єврокодом або з таблиці 3. 

Таблиця 3 – Характеристичні значення модуля пружності Е та 

модуля зсуву G 

Матеріал Е G 

Сталь 210×103 81×103 

Алюміній 70×103 27×103 

Бетон відповідно до EN 40-4 відповідно до EN 40-4 

Полімерні композиційні 
матеріали, армовані 
волокном 

відповідно до EN 40-7 відповідно до EN 40-7 
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6.4 Розрахунок за прогинами 

6.4.1 Горизонтальний прогин з’єднання(нь) світильника(ів) 

6.4.1.1 Загальні положення 

Загальний горизонтальний прогин, м, розраховується, виходячи з 

ефектів навантажень, зазначених у 5.4, для відповідного розташування 

елементів конструкції згідно із зазначеним нижче. 

6.4.1.2 Опора з асиметричним розташуванням елементів 

Загальний горизонтальний прогин приймають як суму таких 

складників: 

а) горизонтальний прогин, викликаний дією сил згину на стовбур 

опори та кронштейни внаслідок ефектів одночасного вітрового впливу на 

стовбур опори, кронштейн і світильник(и); 

b) горизонтальний прогин, викликаний крученням стовбура опори та 

будь-якої вертикальної ділянки кронштейна внаслідок ефектів одночасного 

вітрового впливу на ділянку кронштейна, що відхиляється від вертикалі  та 

світильника(ів). 

6.4.1.3 Опора з симетричним розташуванням елементів 

Загальний горизонтальний прогин приймається як a) або b)  залежно 

від того, яке значення більше: 

а) горизонтальний прогин внаслідок дії сил згину на стовбур опори і 

окремий кронштейн внаслідок ефектів одночасного вітрового впливу на 

стовбур опори, кронштейн та світильник, що супроводжується крученням; 

б) горизонтальний прогин внаслідок дії сил згину на стовбур опори і  

подвійний кронштейн, внаслідок ефектів одночасного вітрового впливу на 

стовбур опори, вильоти кронштейна та світильники, за відсутності 
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кручення (див. 5.5.2). 

В обох випадках значення для вильоту кронштейна і ваги світильника 

та площі вітрового впливу повинні бути однакові. 

6.4.2 Вертикальний прогин з’єднання  світильника(ів) 

Вертикальний прогин, м, розрахований, виходячи з ефектів 

навантажень згідно з 6.2, приймається як такий, що обумовлений дією сил 

згину на опору та кронштейн внаслідок одночасних ефектів від ваги 

частини кронштейна, що зазнає прогину відносно вертикалі, та маси 

світильника. 

6.5 Підтвердження відповідності за розрахунком на прогин 

6.5.1 Горизонтальний прогин 

Горизонтальний прогин з’єднання кожного світильника, розрахований 

згідно з 6.4.1, повинен відповідати вимогам за одним із класів, зазначених 

у таблиці 4. 

Таблиця 4 - Максимальний горизонтальний прогин 

Клас Максимальний горизонтальний прогин 

1 0,04 (h + w) 

2 0,06 (h + w) 

3 0,10 (h + w) 

 

де h - номінальна висота опори освітлення, м, відповідно до EN 40-1; 

w – виліт кронштейна, м, відповідно до EN 40-1. 

6.5.2 Вертикальний прогин 

Вертикальний прогин кожного з’єднання світильника, розрахований 

згідно з 6.4.2, не повинен перевищувати 0,025 w, де w визначають за 6.5.1. 
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7 ДОПУСТИМІ ЗМІНИ В ПЕРЕВІРЕНІЙ РОЗРАХУНКОМ ОПОРІ 
 

Конструкційні розрахунки для конкретної опори з урахуванням 

конкретного розташування та вильоту кронштейна, світильників та 

вітрового навантаження приймаються для опор тої самої конструкції з 

таким самим розташуванням кронштейнів, виконаних у тому самому стилі, 

але з меншим вильотом кронштейнів та/або меншою(ими) 

ефективною(ими) площею(ами) світильника(ів) та/або меншим(ими) 

значенням(ми) ефективної ваги світильника(ів) та/або за умови меншого 

вітрового навантаження. 

 

8 ВИМОГИ ДО ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ 

Вимоги до втомної міцності цим стандартом не охоплено. Однак, 

якщо зазначено таку вимогу, ефекти втоми можна враховувати для опор 

освітлення з металу висотою більше ніж 9 м. 
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Умовні познаки: 

1 - крива 3  φ1=1,0 для 0 <ε ≤ 0,8;   

2 - крива 4  φ1=(0,8/ε)0,35 для 0,8 <ε ≤ 2,0; 

3 - крива 5  φ1= 0,81-0,3(ε-1,5)0,9 для 1,53 <ε ≤ 2,0. 

Примітка 1. Для перерізів круглої форми використовують криві 3 та 4. 

Примітка 2. Для перерізів восьмикутної форми використовують криві 3, 4 та 5. 

Рисунок 2 - Значення коефіцієнта φ1 
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Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Рисунок 3 – Замкнені нормальні поперечні перерізи опор освітлення 

з металу 
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Умовні познаки: 

φ5 - коефіцієнт, значення якого отримане за рисунком 4, з урахуванням 

відповідного значення R/L і θ; 

θ – напівкут закруглення вільного отвору оглядового люка. 

Примітка. φ1 можна отримати за такою формулою: 

 

             𝜑5 =
10𝑐𝑜𝑠2 (

𝜃
2)

1 + 1,73𝑡𝑎𝑛𝜃
(

1 + 2,15𝑡𝑎𝑛𝜃 + 0,85
𝑅
𝐿

1 + 2,15𝑡𝑎𝑛𝜃 + 0,85
𝑅
𝐿

+ 3,8 (
𝑅
𝐿)

2)                      (25) 

 

 

Рисунок 4 - Значення коефіцієнта φ5 
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а) Вертикальний розріз                                    б) Поперечний переріз 

Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Примітка. N - кутовий радіус закруглення отвору оглядового люка 

 

Рисунок 5 – Неармовані оглядові люки в опорах освітлення з металу 

  



прДСТУ EN 40-3-3:201_ 

31 
 

 

 

 

Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Примітка. As = twdw 

 

Рисунок 6 а) - Тип 1 
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Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Примітка. As 1 – площа армування, яка може мати форму кутика або будь-яку 

іншу форму поперечного перерізу. 

 

Рисунок 6 b) - Тип 2 
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Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Примітка 1. As = twdw. 

Примітка 2. dw приймають як менше ніж mx або 20tw. 

 

Рисунок 6 c) - Тип 3 
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Умовні познаки: 

1 – восьмикутний; 

2 – круглий. 

Примітка 1. As = twdw. 

Примітка 2. Для армування типу (4) dw  приймають як більше ніж 4tw, у цьому разі 

tw має бути більше ніж t. 

 

Рисунок 6 d) - Тип 4 
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Рисунок 6 e) - Тип 5 

Рисунок 6 – Поперечні перерізи армованих оглядових люків в опорах 

освітлення з металу 
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а) армування, що виступає        b) армування, що рівномірно 

за межі отвору оглядового люка  розподілене навколо отвору 

 оглядового  люка 

 

Примітка 1. N – кутовий радіус закруглення отвору оглядового люка. 

Примітка 2. Для армування, що рівномірно розподілене навколо отвору 

оглядового люка, S – довжина з'єднання криволінійної частини елемента армування. 

 

Умовні познаки: 

1 - восьмикутний; 

2 – круглий. 

 

Рисунок 7 – Вертикальний розріз армованого оглядового люка в 

опорах освітлення з металу 
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Умовні познаки: 

φ7- коефіцієнт, значення якого отримане за рисунком 8  з урахуванням 

відповідних значень R/L і θ; 

θ - напівкут закруглення вільного отвору оглядового люка. 

Рисунок 8 - Значення коефіцієнта φ7 

Примітка. φ1 можна розрахувати за такою формулою: 

 

𝜑7 = 12,6137 − 2,0293 · (𝜃/10) − 0,0571 · (𝜃/10)2 + 0,0205 · (𝜃/10)3 − 16,433 · 𝑅/𝐿 +

9,9812 · 𝑅/𝐿 · (𝜃/10) − 2,1222 · 𝑅/𝐿 · (𝜃/10)2 + 0,1453 · 𝑅/𝐿 · (𝜃/10)3 − 91,9666 · (𝑅/𝐿)2 +

10,6843 · (𝑅/𝐿)2 · (𝜃/10) + 7,3863 · (𝑅/𝐿)2 · (𝜃/10)2 − 1,0161 · (𝑅/𝐿)2 · (𝜃/10)3 + 314,5885 ·

(𝑅/𝐿)3 − 109,7109 · (𝑅/𝐿)3 · (𝜃/10) − 3,9352 · (𝑅/𝐿)3 · (𝜃/10)2 + 1,9119 · (𝑅/𝐿)3 · (𝜃/10)3 −

347,2925 · (𝑅/𝐿)4 + 165,6309 · (𝑅/𝐿)4 · (𝜃/10) − 6,927 · (𝑅/𝐿)4 · (𝜃/10)2 − 1,4166 · (𝑅/𝐿)4 ·

(𝜃/10)3 + 129,8994 · (𝑅/𝐿)5 − 74,523 · (𝑅/𝐿)5 · (𝜃/10) + 5,6642 · (𝑅/𝐿)5 · (𝜃/10)2 + 0,351 ·

(𝑅/𝐿)5 · (𝜃/10)3  
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, НА ЯКІ 

Є ПОСИЛАННЯ В EN40-3-3:2013, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ 

 
Таблиця НА.1 

Міжнародні та/або регіональні 
стандарти 

Національні стандарти України 

EN 40-1:1991, Lighting columns — Part 1: 
Definitions and terms 

прДСТУ EN 40-1:201Х Опори 
освітлення. Частина 1. Терміни та 
визначення понять 

EN 40-3-1, Lighting columns — Part 3-1: 
Design and verification —Specification for 
characteristic loads 

прДСТУ EN 40-3-1:201Х Опори 
освітлення.  Частина 3-1. 
Проектування та перевірка на 
відповідність - Технічні вимоги для 
характеристичних навантажень(EN 40-
3-1:2013, IDT) 

EN 40-4, Lighting columns — Part 4: 
Requirements for reinforced and prestressed 
concrete lighting columns 

прДСТУ EN 40-4:201Х Опори 
освітлення.  Частина 4. Вимоги до опор 
освітлення з армованого та 
попередньо напруженого бетону(EN 
40-4:2005, IDT) 

EN 40-7:2002, Lighting columns — Part 7: 
Requirements for fibre reinforced polymer 
composite lighting columns 

прДСТУ EN 40-7:201Х Опори 
освітлення.  Частина 7. Вимоги до опор 
освітлення із полімерних 
композиційних матеріалів, армованих 
волокном                   (EN 40-7:2002, 
IDT) 

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel 
structures — Part 1-1: General rules and 
rules for buildings 

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Єврокод 
3. Проектування сталевих конструкцій. 
Частина 1-1. Загальні правила і 
правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, 
IDT). 

EN 1999-1-1, Eurocode 9: Design of 
aluminium structures — Part 1-1: General 
rules — General rules and rules for buildings 

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. 
Проектування алюмінієвих конструкцій. 
Частина 1-1. Загальні правила для 
конструкцій. Зміна № 1                                       
(EN 1999-1-1:2007, IDТ).  
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