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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15528:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2016 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 2016.



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 nahrazuje EN 15528:2008+A1:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou
komisí a Evrop-
ským 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.

Významné změny technického charakteru mezi touto evropskou normou a předcházejícím vydáním
jsou:

Rozšíření spektra traťových tříd zatížení:

Nové třídy a10, a12 a a14 pokrývajících lehké osobní vozidla (kolejová doprava ve městech);

Nové třídy D5 a E6 optimalizující ložnou hmotnost nákladních vozů.

Poskytnutí informací a návodů pro doplňující dynamické posouzení pro vyšší rychlosti a určité typy
vozidel.

Zavedení MU tříd – variant k individuálnímu posouzení vlaku.

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

Existující evropská železniční infrastruktura se skládá z prvků navržených pro odlišné historické
požadavky. Většina staveb železniční infrastruktury byla postavena před zavedením Technických
specifikací interoperability (TSIs) a Eurokódů pro návrh staveb.

Tato evropská norma definuje systém klasifikace tratí pro provozovatele infrastruktury a dopravce
k určení vzájemného vztahu mezi maximálním zatížením kolejovými vozidly a dovolenou ložnou
hmotností nákladních vozů a svislou únosností trati.

Traťový klasifikační systém uvažuje parametry, jako jsou:

hmotnost na nápravu (P);



geometrická hlediska týkající se vzdálenosti náprav;

hmotnost na jednotku délky (p);

rychlost;

a poskytuje transparentní metodu pro rozhodování, zda svislé zatěžovací charakteristiky vozidel jsou
v souladu s únosností tratí v síti.

Traťový klasifikační systém se uplatňuje pomocí sestavy traťových tříd zatížení s tím, že každá
traťová třída zatížení je definována v této normě pomocí zatěžovacího modelu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje způsoby klasifikace existujících i nových železničních tratí a třídění
vozidel. Norma specifikuje technické požadavky pro ověření přechodnosti vozidla a infrastruktury
s ohledem na únosnost trati ve svislém směru. Norma je vhodná k aplikaci na tratě s nákladní,
osobní i smíšenou dopravou, tratě rozchodu normálního i širšího než normálního. Obsahuje
požadavky ve vztahu ke:

klasifikaci svislé únosnosti železniční infrastruktury;

konstrukci železničních vozidel;

určování dovolené ložné hmotnosti nákladních vozů.

Přehled o klasifikačním systému infrastruktury a zatřídění vozidel je uveden v příloze B.

Hodnocení svislé únosnosti staveb, koleje, podpražcového podloží a zemních těles využívající modely
zatížení definované v příloze A umožňuje klasifikaci infrastruktury do traťových tříd zatížení.

Tato evropská norma určuje, na kterých tratích je vozidlo přechodné na infrastruktuře v normálních
provozních poměrech bez dalších ověření s ohledem na svislé zatěžovací účinky.

Kategorie tratí jsou určeny pro:

všechny typy dopravy;

těžké nákladní vozy;

lokomotivy;

jednotky osobních vozů;

lehkou osobní kolejovou dopravu.



Přenosné vozíky podle EN 13997 jsou mimo rozsah působnosti této normy stejně jako stroje pro
stavbu a údržbu tratí v rámci jejich pracovního režimu (např. kolejové montážní linky, jeřáby).

Tato evropská norma nezahrnuje systém užívaný ve Velké Británii, kde všechny tratě a vozidla jsou
klasifikovány podle systému RA (Route Availibility). Vodítko k ekvivalentní třídě odpovídající této
evropské normě je uvedeno v příloze Q. 

Tato evropská norma nepokrývá požadavky týkající se maximální celkové hmotnosti vlaku nebo
maximální délky vlaku.

Požadavky této evropské normy nenahrazují žádné zásady týkající se hodnocení jízdních vlastností
vozidel popi-
sovaných pomocí parametrů bezpečnosti jízdy, zatížení koleje a jízdních vlastností (viz EN 14363).

Tato norma nezavádí žádné požadavky na vozidla nebo infrastrukturu, ale poskytuje návod ke
zjednodušení posuzování vzájemné přechodnosti vozidel a tratí.

Zveřejnění kategorií konkrétních tratí je mimo rozsah této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


