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Předmluva

Tento dokument (EN 14535-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 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 prosince 2011.

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 řada evropských norem Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla obsahuje:

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

a požadavky na kvalitu [1]
Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu●

Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění)●

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.

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 Ihned po vydání části 3 může být revidována část 2, aby se zohlednily všechny nezbytné
změny.

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, které mají být splněny, pokud jde o konstrukci, rozměry,
výkonnost a zkoušení brzdového kotouče.



Tato evropská norma platí pro brzdové kotouče instalované na kola, včetně desky nebo náboje kola
železničních kolejových vozidel.

Každá jednotlivá takto upevněná jednotka může mít jeden nebo více brzdových prstenců se dvěma
axiálně rozdělenými třecími plochami.

Tato evropská norma platí pro brzdové kotouče navržené pro kolejová vozidla používaná na hlavních
národních sítích, městských sítích, metru, tramvajových dráhách, soukromých sítích (regionální dráhy,
vlečky, atd.).

Kromě obecných požadavků vyžaduje tato evropská norma také, aby jednotlivé položky uvedené
v kapitole 5 byly zadokumentovány. Pokud jde o shodu s touto evropskou normou, je třeba splnit jak
obecné požadavky, tak i zadokumentované položky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


