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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15329:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 udělit 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 září 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 15329:2015.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující změny:

a)   byl změněn název normy;

b)   byla aktualizována informace o citovaných dokumentech;

c)   byly revidovány termíny a definice;

d)   byly revidovány požadavky na materiály;

e)   byly revidovány požadavky na návrh;

f)    byly revidovány požadavky na označení;

g)   byly revidovány požadavky na typové zkoušky;

h)   byly revidovány normativní přílohy;

i)    byla vložena nová informativní příloha ZA.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument se vztahuje k brzdovým botkám a zajišťovacím klínům brzdových špalíků vložených
do brzdového pákoví instalovaného na drážních vozidlech.

Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků vyrobené z neželezných materiálů nejsou
předmětem této evropské normy.

Tento dokument obsahuje požadavky na návrh a posuzovací zkoušky shody.

Požadavky obsažené v této evropské normě se vztahují k brzdovým botkám a zajišťovacím klínům
brzdových špalíků, kterými jsou vystrojena drážní vozidla s brzdovými špalíky, jejichž rozměry
odpovídají požadavkům daným v EN 16452.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


