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Předmluva

Tento dokument (EN 15827:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 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 2011.



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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN 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 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, 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.

Úvod

Cílem této evropské normy je shrnout do jednoho dokumentu všechny oddělené požadavky, které se
týkají návrhu a validace podvozků a pojezdů. Vzhledem k tomu, že podvozky a pojezdy vyrábějí často
jiné organizace než ty, které odpovídají za celé kolejové vozidlo, norma začíná identifikací základních
informací nezbytných pro vypracování požadovaného návrhu.

Funkční požadavky na podvozky a pojezdy spadají do dvou souvisejících oblastí týkajících se
funkčnosti a bez-
pečnosti, jak to vyžadují základní požadavky TSI. Funkčnost zahrnuje oblasti jako například rychlost,
nosnost, kvalitu jízdy a životnost. Bezpečnost zahrnuje obrys, celistvost konstrukce, dynamické
vlastnosti, odolnost vůči vykolejení a údržbu, atd.

Požadavky jako celek zahrnují tři konkrétní odborné oblasti a obory. Protože každá z těchto oblastí
tvoří jinou část procesu vývoje, jsou v této normě popsány samostatně v následujících hlavních
kapitolách této normy. Jedná se o:

konstrukční požadavky; kapitola 6;●

dynamické požadavky; kapitola 7;●

požadavky na údržbu; kapitola 11;●

Tyto kapitoly podrobně popisují, jak se má v těchto důležitých konkrétních oblastech dosáhnout
celkových cílů. Struktura tohoto dokumentu je obvyklou strukturou technického procesu konstrukce,
validace a podpory údržby podvozků.

Podvozek nebo pojezd navržený a validovaný v souladu s touto normou splní základní požadavky TSI
pro kolejová vozidla.

1 Předmět normy

Tato evropská norma slučuje všechny oddělené požadavky stanovené v TSI pro kolejová vozidla a v
evropských normách, týkajících se podvozků a pojezdů, do jednoho společného dokumentu a procesu,
který zajišťuje vytvoření funkční a bezpečné konstrukce pro stanovený provozní obrys.

Existuje mnoho evropských norem, které stanovují konstrukční požadavky a související procesy pro
prvky a podsestavy podvozků a pojezdů. Existují také evropské normy, které stanovují požadavky na
funkčnost a validaci vozidel a které přímo závisí na podvozcích a pojezdech. Účelem této normy je



spojit všechna tato oddělená konstrukční kritéria dohromady. To se uskutečňuje stanovením procesů
návrhu a validace podvozků a pojezdů, se zvláštním zaměřením na dva klíčové obory dynamického
chování a konstrukční integrity. Pro zajištění bezpečného provozu po celou dobu životnosti výrobku je
potřeba také stanovit plán údržby.

Tato evropská norma se týká podvozků a pojezdů určených pro vozidla, která budou provozována
v souladu se směrnicemi o interoperabilitě na určených tratích TEN. Na základě uvážení zúčastněných
stran je však možné použít tyto požadavky i při jiných aplikacích. Tato norma stanovuje požadavky na
zajištění bezpečné konstrukce podvozku nebo pojezdu a na validaci konstrukce na základě
odpovídajících funkčních a bezpečnostních kritérií. Technické požadavky jsou uvedeny buď přímo
nebo odkazem na příslušné evropské normy a zahrnují také charakter a obsah ověřitelných záznamů,
které se mají o procesu konstrukce a validace pořídit.

Požadavky se týkají pouze konstrukce a validace podvozků a pojezdů. Nejsou stanoveny žádné
požadavky na další systémové prvky, které jsou připojeny k podvozkům a pojezdům, kromě případů,
kdy je třeba zjistit, zda bylo zajištěno vyhovující rozhraní.

POZNÁMKA Specifikace, které se týkají podvozků a pojezdů, je možno uvažovat pouze v souvislosti
s konkrétním použitím ve vozidle. Proto se funkčnost, z hlediska bezpečnosti i z dalších hledisek,
může týkat pouze podvozků a pojezdů jako prvků konfigurace vozidla a ne jednotlivých prvků
podvozků a pojezdů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


