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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-28 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2011-0-
-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
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vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Tato evropská norma (EN 14535-1:2005+A1:2011) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 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 2006.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou povinny některá nebo všechna taková patentová
práva zjišťovat.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2011-04-03.

Tento dokument nahrazuje EN 14535-1:2005.

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

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

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí



tohoto dokumentu."

Tato EN 14535 sestává z následujících částí:

Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry●

a požadavky na kvalitu;
Část 2): Brzdové kotouče montované na věnec, žebro nebo náboj kola, rozměry a požadavky na kvalitu;●

Část 31): Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění.●

Do vydání části 3 se mají tam, kde je v tomto dokumentu uveden odkaz na prEN 14535-3, jako
dočasné řešení používat stávající národní normy nebo jiné příslušné předpisy.

POZNÁMKA Před vydáním části 3 může dojít k revizi části 1 z důvodu zavedení některých nezbytných
změn.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, rozměry, výkonnost a zkoušení brzdového
kotouče, dále jen „kotouč“. Tato evropská norma platí pro kotouče upevněné na nápravě nebo na
hnacím hřídeli kolejových vozidel nasazením na válcovitý nebo kuželovitý povrch.

Lze ji použít pro každou samostatnou jednotku osazenou jedním nebo několika věnci brzdového
kotouče, z nichž každý má dvě axiálně oddělené třecí plochy.

Tato evropská norma platí pro kotouče konstruované k montáži na kolejová vozidla používaná na
celostátních sítích, městských sítích, podzemních kolejových dráhách a tramvajových a soukromých
dráhách (regionálních železnicích, továrních vlečkách apod.).

POZNÁMKA Tato evropská norma se má používat spolu s normou prEN 15328 a dokumentem N 185
CEN/TC 256 týkajícím se obložení kotoučových brzd.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


