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Předmluva

Tento dokument (EN 15347-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této normě je nutno nejpozději do září 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 září 2009.

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
CEN a/nebo CENELEC neodpovídají za identifikaci jakýchkoli patentových práv.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic EU
96/48/EC a 2001/16/EC, ve znění směrnice 2004/50/EC.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

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, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Poškozená nápravová ložiska vytvářejí riziko pro bezpečný provoz železnice. Pokud dojde k poškození
nápravového ložiska na železničním vozidle, které je v provozu, je zde potenciál pro katastrofickou
událost. Katastrofická událost může vyústit v úmrtí osob, vážné poškození železničních vozidel a/nebo
infrastruktury a také v riziko vykolejení železničního vozidla a rozšíření požáru.

Jednou indikací, že nápravové ložisko se brzy pokazí, je nárůst tepla vyvíjeného ložiskem. Ložiska,
která se brzy pokazí, je tedy možno detekovat monitorováním jejich teploty za účelem zjištění
nepřijatelného nárůstu.

Celosvětová zkušenost ukazuje, že jedním způsobem řízení rizika je instalace traťových detektorů
horkoběžnosti ložiskových skříní (HABD), které monitorují provozní teplotu ložiskových skříní
železničních vozidel.

Čidla traťových detektorů HABD měří tepelné záření emitované z ložiskových skříní železničních
vozidel v provozu. Úroveň tepelného záření je ovlivněna emisivitou povrchu ložiskové skříně, která je
ovlivněna materiálem, konstrukcí, povrchovou úpravou a provozními podmínkami (prach, déšť atd.).
I když provozní podmínky neustále mění emisivitu povrchu ložiskové skříně, dlouhodobé zkušenosti
ukazují, že takové měnící se podmínky je možno tolerovat.

Tato část EN 15437 popisuje monitorování teploty ložiskových skříní traťovými detektory HABD. Byla
vypracována pracovní skupinou 35 „Detekce horkoběžnosti“ technické skupiny CEN 256 „Železniční
aplikace“. Definuje minimální požadavky na rozhraní mezi traťovým detektorem HABD a železničním
vozidlem pro zajištění správné funkce systému. Je důležité uvědomit si, že kapitola 1, Předmět normy,
stanovuje minimální požadavky na rozhraní.

Požadavky stanovené v tomto dokumentu, se zakládají na dlouhodobě existujících pravidlech,
zvyklostech a postupech vytvořených a v současnosti používaných evropskými členskými železničními
společnostmi (RU) a správci infrastruktury (IM).

Použily se následující zásady:
Pro zajištění přijatelného rozhraní mezi železničním vozidlem a traťovým detektorem HABD potřebujea.
železniční systém technická pravidla.
S ohledem na rostoucí význam mezinárodní dopravy je potřeba standardizace tohoto rozhraní.b.
Je obzvláště důležité, aby nedošlo k ústupkům ze stávající úrovně bezpečnosti a spolehlivosti.c.
K definici rozměrů a poloh se používá kartézský systém souřadnic, tj. X je podélná osa, Y je příčná osa a Z jed.
svislá osa.

Některá železniční vozidla, v souladu s jejich výkonem či konstrukcí, jsou vybavena palubním
zařízením, které monitoruje, zda se nápravová ložiska nepřehřívají. Ve většině případů se však
nápravová ložiska budou i nadále monitorovat traťovými detektory horkoběžnosti ložiskových skříní,
které jsou předmětem této normy.

Část 2 normy EN 15437, která se nyní připravuje, popisuje palubní monitorování teploty nápravových
ložisek.

Existují anebo se vyvíjejí alternativní technologie pro monitorování stavu nápravových ložisek. Tyto



technologie používají snímače vibrací, termočlánky atd., a v budoucnosti na ně mohou být zaměřeny
další části této normy.

1 Předmět normy

Tato část normy EN 15437 definuje minimální charakteristiky rozhraní mezi traťovým detektorem
horkoběžnosti ložiskových skříní (HABD) a železničními vozidly (RST), které jsou v souladu
s evropskými směrnicemi pro interoperabilitu tak, aby se dosáhlo minimálních funkčních požadavků.

Minimální požadavky na rozhraní se týkají:
železničních vozidel, která odpovídají standardnímu evropskému železničnímu rozchodu, tedy 1435 mm;a.
železničních vozidel vybavených vnějšími ložisky;b.

POZNÁMKA Konstrukce náprav železničních vozidel vybavených vnitřními ložisky by se měla řídit
požadavky stanovenými v poznámce 2 článku 5.2.

železničních vozidel s maximální provozní rychlostí do 250 km/h včetně;c.

POZNÁMKA 1 To jest železniční vozidla pro konvenční železnici a vysokorychlostní železnici třídy 2 tak,
jak je definují TSI pro železniční vozidla
POZNÁMKA 2 Interoperabilní železniční vozidla konstruovaná pro rychlosti nad 250 km/h
(vysokorychlostní železniční vozidla třídy 1) mají povinně palubní zařízení pro monitorování stavu
nápravových ložisek. Požadavky na palubní zařízení jsou popsány v části 2 této normy, která se
v současné době připravuje.
POZNÁMKA  3  Interoperabilní  železniční  vozidla  konstruovaná  pro  rychlosti  nad  250  km/h
(vysokorychlostní  železniční vozidla třídy 1) nejsou předmětem této normy. Pokud však mají  být
vysokorychlostní  vlaky  třídy  1  monitorovány  detektory  HABD,  jejich  cílová  oblast  by  měla  být
v souladu s požadavky stanovenými v této normě, vyjma případů, kdy je stanoveno jinak.

traťových detektorů HABD, od kterých se požaduje monitorování železničních vozidel pro konvenční železnicid.
a vysokorychlostní železnici třídy 2.

Požadavky rozhraní na železniční vozidlo jsou popsány v kapitole 5 a požadavky rozhraní na detektor
HABD jsou popsány v článku 6.

Předmět této části (část 1) normy nezahrnuje:

detektory horkoběžnosti kol nebo kotoučů (HWD). Detektory HWD se však často instalují v kombinaci●

s traťovými detektory HABD pro zajištění zdvojeného monitorovacího systému. Tato norma takové kombinaci
nebrání;
to, jak detektor HABD měří teplotu a určí polohu ložiskové skříně. Toto je součástí konkrétní konstrukce●

zařízení a není součástí funkčních požadavků této normy;
provozní požadavky na jednání v návaznosti na informace poskytnuté systémem HABD;●

požadavky na údržbu systémů HABD.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


