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Předmluva

Tento dokument (EN 14067-4:2005+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2009.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2009-04-05.

Tento dokument nahrazuje EN 14067-4:2005.

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

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic EU.

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

Tato evropská norma je částí řady norem „Železniční aplikace – Aerodynamika“, která sestává
z těchto částí:

Část 1: Značky a jednotky●

Část 2: Aerodynamika na otevřené trati●

Část 3: Aerodynamika v tunelech●

Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati●

Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech●

Část 6: Účinky bočního větru na železniční provoz●

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

Vlaky jedoucí na širé trati vyvolávají aerodynamická zatížení působící na objekty nebo osoby, které
míjejí.
V případě, že se vlaky na trati míjejí s jinými vlaky, stávají se rovněž předmětem aerodynamického
zatížení. Aerodynamické zatížení vyvolané jízdou vlaku, který míjí objekt nebo osobu v blízkosti koleje,
nebo při vzájemném míjení dvou vlaků, je závislé zejména na těchto parametrech:

jízdní rychlosti vlaku (vlaků);●

vzdálenosti mezi objektem a vlakem (vlaky);●

geometrických parametrech vlaku (vlaků);●

geometrických parametrech objektu;●

účincích okolního větru.●

Vlaky musí při jízdě na širé trati překonávat jízdní odpor.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro aerodynamická zatížení na širé trati vyvolaná:
vlaky, které míjejí trvalou nebo dočasnou stavbu;●

vlaky, které míjejí osobu nacházející se u trati;●

dvěma vlaky, které se navzájem míjejí.●

Tato evropská norma platí pro otevřené stavby jakékoli délky a pro uzavřené stavby kratší než 20 m,
které zastřešují koleje. Pro uzavřené stavby, které zastřešují koleje a jsou delší než 20 m, platí
! EN 14067-5 ".

O aerodynamických jevech vyvolaných účinky bočních větrů pojednává prEN 14067-6.

Kromě toho tato evropská norma platí pro jízdní odpor u vlaků na širé trati.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


