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Předmluva

Tento dokument (EN 16235:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit 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 dubna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

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
tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Požadavky na kolejová vozidla z hlediska jízdních vlastností definuje EN 14363. Postup schvalování
podle EN 14363, včetně upuštění definovaných v této normě, je znázorněn v normativní příloze
B (vývojový diagram).



Na základě zkušeností bylo prokázáno, že pojezd upevněný na bezpečně provozovaných nákladních
vozech lze také upevnit na jiné nákladní vozy, které spadají do určitých konstrukčních vymezení. Tyto
jiné nákladní vozy budou také provozovány bezpečným způsobem bez potřeby je podrobovat
traťovým zkouškám. Zkušenosti jsou založeny na charakteristikách konstrukce koleje a údržby tratí
a vozidel v evropské síti od roku 1998. Tento dokument definuje postup stanovení podmínek, za
jakých lze takové upuštění ze zkoušení uplatnit pro vozidla definovaná daným pojezdem a jeho
odpovídajícími parametry spolu se souvisejícími omezeními parametry skříní vozů.

Vozidla pro přepravu nákladů na železnici byla předmětem standardizace již v minulosti. Velmi brzy
byly vyvinuty společné prvky, jako kola, nárazníky, táhlová ústrojí atd. jako normalizované součásti za
účelem splnění požadavků na bezpečnost, pro zajištění snadné opravy a údržby v mezinárodní
přepravě a nízkých nákladů. Nákladní vozy mají široký rozsah využití a v důsledku toho se parametry
budou lišit. V rámci prací UIC, týkajících se standardizace a vzájemné výměny nákladních vozů, byly
vypracovány určité postupy pro přejímku z hlediska jízdních charakteristik, které byly formulovány
mezi jiné v UIC 432 a UIC 572. Zásady této normy jsou z hlediska účelu těchto vyhlášek podobné.

POZNÁMKA Vozidla schválená postupy UIC byla rovněž schválena pro provoz RIV (Regolamento
Internazionale Veicoli), tj. vzájemnou mezinárodní výměnu mezi železnicemi RIV. Toto schválení bylo
nahrazeno Všeobecnou smlouvou o používání nákladních vozů (GCU – General Contract of Use for
Wagons) z 1. července 2006. Na základě směrnice 2008/57/ES byly vypracovány Technické
specifikace pro interoperabilitu nákladních vozů transevropského konvenčního železničního systému
(CR TSI WAG), které obsahují požadavky na interoperabilitu nákladních vozů.

Pro používání této normy platí následující zásady:

Železniční systém vyžaduje rozsáhlá technická pravidla pro zajištění přijatelné interakce vozidla a koleje.1.
Nová železniční vozidla jsou schvalována (v UIC 432 je použit termín homologována) před tím, než jsou2.
zařazena do provozu podle řady národních a mezinárodních předpisů. Navíc se při rozšíření provozních
podmínek ověřují stávající schválení. Schválení jsou založena na výsledcích zkoušek, výpočtech a/nebo
porovnáních se stávajícími vozidly z důvodů dosažení úrovně bezpečnosti podle uznávaných norem
a předpisů.
Je velmi důležité, aby nebyla ohrožena stávající úroveň bezpečnosti a spolehlivosti, i když se požadují změny3.
konstrukce a provozních postupů.

Tato norma nebrání ve využívání zásad uvedených dále pro jiné typy kolejových vozidel.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje postupy pro stanovení podmínek, za kterých je možno u nákladních
vozů upustit od traťových zkoušek podle EN 14363. Pro tento případ využití stanovuje tento dokument
možnosti, za kterých lze od traťových zkoušek upustit.

Tato evropská norma je podřazena EN 14363.

Tato evropská norma se neomezuje pouze na určité typy nákladních vozidel, avšak určité typy, které
byly již dříve schváleny ve smyslu UIC, se považují za vozy, u kterých se trvale upouští od traťových
zkoušek. Takové vozy jsou v tomto dokumentu podrobně uvedeny.

Podmínky upuštění popsané v tomto dokumentu platí pro všechna nákladní vozidla používaná
v mezinárodní, vzájemné nebo národní nákladní železniční přepravě, provozované na tratích
s normálním rozchodem (1 435 mm) bez omezení. V podmínkách upuštění od zkoušek jsou zahrnuty
různé úklony kolejnic používané v Evropě (1:20, 1:40 a 1:30).



POZNÁMKA Zkušební postupy popsané v této normě (a v EN 14363) lze také využívat pro jiné
rozchody koleje, např. 1 524 mm nebo 1 668 mm. Mezní hodnoty se mohou lišit, protože podrobné
údaje o takových tratích nejsou autorům této normy známy. Pokud se na těchto vymezených tratích
používají schválené pojezdy, může se pro účely upuštění od traťových zkoušek specifikovat na
základě předchozích traťových zkoušek příslušný rozsah parametrů pojezdů a vozidel, spolu
s parametry provozními (rychlost, nedostatek převýšení, maximální nápravové zatížení). Specifikace
těchto mezních hodnot a parametrů je na národní odpovědnosti. 

Tato evropská norma obsahuje pouze požadavky na charakteristiky související s požadavky na traťové
zkoušky stanovené v EN 14363.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


