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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16729-1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN 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 směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní směrnici ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma EN 16729, Železniční aplikace – Infrastruktura – Nedestruktivní zkoušky
kolejnic v koleji, obsahuje tyto části:

Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení;

Část 2: Zkoušení vířivými proudy kolejnic v koleji [připravuje se];

Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad koleje [připravuje se];

Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic [připravuje se].

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace těchto 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
Tato evropská norma představuje aktuální stav techniky, automatizovaného ultrazvukového zkoušení
kolejnic v koleji, používané evropskými železničními společnostmi.



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro zjišťování vnitřních diskontinuit kolejnic na trati.

Tato část normy se vztahuje pro zkušební zařízení, jimiž jsou vybavena zkušební vozidla nebo ručně
poháněná zařízení. Tato evropská norma nedefinuje požadavky pro schválení typu vozidla. Tato část
normy neplatí pro ultrazvukovou kontrolu kolejnic ve výrobě.

Tato evropská norma specifikuje požadavky na zkušební postupy a systémy tak, aby bylo dosaženo
srovnatelných výsledků s ohledem na umístnění, typ a velikost diskontinuit v kolejnicích. Tato
evropská norma nemá za cíl určovat jakékoliv pokyny pro správu výsledků ultrazvukové kontroly
kolejnic.

Tato evropská norma platí pouze pro železniční profily splňující požadavky EN 13674-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


