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Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2011-08-29 pro dočasné používání.
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Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN,
a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy
v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení
této CEN/TS na EN.
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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15597-2:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 337 Zařízení pro zimní
údržbu a údržbu servisních prostor silnic, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech



patentových práv.

Tato evropská norma se skládá ze dvou částí:

EN 15597-1 Zařízení pro zimní údržbu – Posypové stroje – Část 1: Všeobecné požadavky a údaje pro posypové●

stroje
CEN/TS 15597-2 Zařízení pro zimní údržbu – Posypové stroje – Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení.●

Tato technická specifikace byla připravena s cílem 3leté doby používání.

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

Úvod

Tento dokument je určen k posouzení požadavků kladených na mobilní posypové stroje provozované
v silniční dopravě.

Posypové stroje (rozmetadla/sypače) musí být provozovány takovým způsobem, že stejnoměrné
rozmetání posypových prostředků je dáno nastaveným dávkováním posypu, šířkou a posypovým
profilem dráhy.

Vzhledem k rozdílným druhům používaných rozmrazovacích materiálů a nedostatku zkušeností při
zjišťování skutečného množství rozmrazovacího materiálu rozprostřeného na vozovce, rozhodla
CEN/TC 337 vydat technickou specifikaci dávající možnost všem pracovníkům vyzkoušet různé
metody pro určování přesného posypového profilu. Proto nejsou zkušební metody v této technické
specifikaci přesně specifikované. Ale je dána požadovaná přesnost měřicích metod.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace dává možnost ověřit model nástavby vozidla nebo (přívěsně) tažených
posypových strojů pro zimní údržbu s normalizovanými parametry, při ponechání možnosti výrobcům
rozvíjet technické parametry. Současně je poskytována informace o minimálním požadovaném
obsahu pro návody k používání.

Tato technická specifikace platí pro stroje, které se používají pro rozmetání následujících prostředků:

pevné rozmrazovací prostředky s předem máčenými nebo bez předem máčených prostředků;●

tekuté rozmrazovací prostředky.●

Následující body nejsou řešeny touto technickou specifikací:

požadavky pro registraci a schválení;●

požadavky pro výrobce automobilů;●

požadavky na bezpečnost – jsou řešeny v EN 13021.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


