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sdružením volného obchodu.
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Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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Záměrem této evropské normy je umožnit železničnímu průmyslu a provozovatelům používat
společnou výpočetní metodu.

Popisuje základní algoritmy a výpočty pro konstrukci brzdicích zařízení pro železniční vozidla.

Tato evropská norma je technickým dokumentem, který poskytuje fyzikální základy pro výpočty brzd
a má uživateli usnadnit interpretaci požadavků Vyhlášky UIC 544-1 a současně tuto vyhlášku
doplňuje.

Tato evropská norma uvádí prioritně příklady použití pro nákladní vozy. Je však použitelná pro všechny



druhy vozidel. V případě potřeby budou další příklady použití předmětem samostatných částí této
evropské normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecný algoritmus, použitelný pro všechny druhy vozidel. Umožňuje
výpočet různých výkonnostních hledisek: zábrzdných a brzdných drah, potřebné energie, sil, zabrzdění
proti samovolnému pohybu.

Typické příklady výpočtů pro nákladní vozy, osobní vozy a lokomotivy jsou uvedeny v částech 2 až 6
této evropské normy.

POZNÁMKA Tato evropská norma nestanovuje požadavky na výkonnost, které lze nalézt v jiných
normách uvedených v kapitole 2.

Tato evropská norma umožňuje ověřit, zda projekt respektuje požadavky odpovídající druhu železniční
aplikace.

-- Vynechaný text --


