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Předmluva

Tento dokument (EN 15595:2009+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2011.

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 obsahuje změnu 1 schválenou CEN 3. dubna 2011.

Tento dokument nahrazuje EN 15595:2009.

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
2008/57/ES.

Vztah k EU směrnici 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je 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, 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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Účelem instalace systémů WSP do vlaků je napomáhat k dosažení následujících cílů:

minimálního prodloužení zábrzdné dráhy v porovnání se zastavením na čistých, suchých kolejích (tj. za1.
podmínek dobré adheze);
minimální úrovně poškození dvojkolí v důsledku smyku nebo „zablokování“ kola;2.
minimální úrovně poškození trati;3.
minimálního zvýšení spotřeby vzduchu u pneumatických brzdových systémů ve srovnání se zastavením bez4.
WSP.

Jednotlivé priority výše uvedených cílů se mohou měnit pro různé druhy použití nebo dokonce pro
konkrétní použití.

Vlaky vybavené systémy WSP smí sestávat z jednotlivého vozidla, lokomotivy a tažených vozidel nebo
to smí být vysokorychlostní vlaky, složené soupravy, příměstské vlaky, vozy apod.

Takové vlaky se vybaví třecí brzdou a smějí se také vybavit dynamickými brzdami, magnetickými
kolejnicovými brzdami a/nebo elektromagnetickými brzdami a dále se smí vybavit systémy pro
zlepšení adheze např. pískováním.

Tato norma pokrývá jak požadavky na přejímku systému tak i zvláštní požadavky použití systémů
WSP.

Každý výrobce odpovídá za přijetí každého nezbytného kroku, aby bylo zajištěno, že kvalita
zpracování a konstrukce jsou takové, jak zaručuje správná technická praxe.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje minimální kritéria pro přejímku systému/schválení nového typu
systému proti-
smykové ochrany kola a pro implementaci schválené WSP pro zvláštní použití vozidla a požadavky
tratě, a stejně tak požadavky na systém sledování otáček kola (WRM). To zahrnuje konstrukci,
zkoušení a hodnocení jakosti systému WSP a jeho součástí.

Tato evropská norma platí pro systémy protismykové ochrany kola pneumatických brzdových
systémů bez ohledu na typy vozidel a rozchod kolejí. Všeobecné zásady této normy mohou platit také
jako doporučení pro jiné typy brzdových systémů a další typy železničních vozidel. Systém je navržen
pro řízení smyku kol železničních vozidel během brzdění při podmínkách snížené adheze, pro
zabránění poškození kola a pro minimalizaci prodloužení zábrzdné dráhy při podmínkách snížené
adheze, optimalizací dosažitelné adheze mezi kolem a kolejí.

Tato evropská norma neplatí pro následující kategorie vozidel:

tramvaje;1.
městské železnice;2.
vozidla metra s kovovými koly;3.
vozidla metra s pneumatikami.4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


