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Předmluva

Tento dokument (EN 13262:2004+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-23.

Tento dokument nahrazuje EN 13262:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

!Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu na podporu základních požadavků
směrnic EU 96/48 a 2001/16, ve znění směrnice EU 2004/50 z 29. dubna 2004."

!Vztah ke směrnicím EU viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu."

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.

Úvod

Normativní dokumenty, jež se až do současné doby v Evropě používaly pro dodávání kol (vyhlášky
UIC, národní normy), měly za cíl úplně vymezit postup dodávání a vlastnosti kol, které se měly změřit.



Způsobilost výrobku byla někdy uvedena, ale postupy a vlastnosti, které se měly přezkoušet pro
ověření způsobilosti, nebyly stanoveny.

Tato norma určuje tyto požadavky pomocí:

a) definic všech vlastností kola. Tyto vlastnosti se přezkušují buď během ověřování způsobilosti
nebo při dodávání výrobku (viz kapitolu 3);

b) definice postupu ověřování způsobilosti (viz informativní přílohu E);

c) definice dodacích podmínek (viz informativní přílohu F). Dodavatel může volit jeden ze dvou
způsobů:

tradiční postup dodávání s kontrolou vzorků odebíraných z dávek jako podle existujících dokumentů (viz F.4),●

nebo
dodávání podle koncepce zajištění jakosti (viz F.5).●

Norma definuje ověření způsobilosti kola, ale proces technického schvalování není předmětem této
normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje vlastnosti kol pro použití na evropských železničních sítích.

!V této normě se definují čtyři jakosti ocelí ER6, ER7, ER8 a ER9; z důvodu interoperability evropských
nákladních vozů lze používat pouze jakosti ER6, ER7 a ER8.

POZNÁMKA 1 Jakost ER6 není běžně vhodná pro provozní použití na nákladních vozech; běžně se
používá v případech nízkého zatížení náprav."

!Některé vlastnosti jsou definovány pro kategorii 1 nebo kategorii 2. Kategorie 1 se zpravidla používá,
pokud jízdní rychlost vlaku je vyšší než 200 km/h. Pro nákladní vozy provozované při rychlostech
nižších než 200 km/h se zpravidla používají kola kategorie 2."

V závislosti na vlastnostech lze tyto kategorie někdy dále rozdělit.

Tato norma platí pro celistvá kovaná a válcovaná kola, která jsou vyrobena z vakuově odplynované
oceli a mají věnec celistvého kola kalený. Musí se již používat ve významném množství v komerčních
podmínkách na evropské železniční síti nebo musí svým provedením vyhovět procesu technického
schválení podle EN 13979-1.

!POZNÁMKA 2" V jiných dokumentech, například vyhláškách UIC nebo normách ISO, lze nalézt definice
jiných kol.
!POZNÁMKA 3" Proces technického schvalování není předmětem této normy.
!POZNÁMKA 4" „Věnec kalený" vyjadřuje tepelné zpracování věnce, jehož účelem je zvýšení tvrdosti
věnce a vytvo-
ření tlakových zbytkových napětí ve věnci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


