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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech
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EN 13232-2 zavedena v ČSN EN 13232-2 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové
konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
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Tato evropská norma byla schválena CEN.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
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Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
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Předmluva

Tato evropská norma (EN 13232-8:2007) byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2007 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 září 2007.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic
ES 96/48 ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50 z 29. dubna 2004.



Vztah mezi touto normou a základními požadavky směrnice ES 96/48/EC Evropského parlamentu a
Rady z 23.července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
ve znění směrnice ES 2004/50/EC z 29.dubna 2004 viz informativní příloha ZA, která je nedílnou
součástí této evropské normy.

Tato evropská norma je jednou z částí EN 13232 „Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové
konstrukce“, zahrnujících konstrukční uspořádání a vlastnosti výhybek a výhybkových konstrukcí ze
širokopatních (Vignolových) kolejnic. Seznam těchto částí je následující:

–         Část 1 : Definice

–         Část 2 : Požadavky na geometrické uspořádání

–         Část 3 : Požadavky na interakci kolo/kolejnice

–         Část 4 : Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

–         Část 5 : Výměny

–         Část 6 : Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

–         Část 7 : Srdcovky s pohyblivými částmi

–         Část 8 : Dilatační zařízení

–         Část 9 : Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka

Část 1 obsahuje definice, které se používají ve všech částech této řady norem. Části 2 až 4 obsahují
základní ustanovení pro všechny výhybky a výhybkové konstrukce. Části 5 až 8 pojednávají o
konkrétních typech zařízení, včetně jejich tolerancí. V části 9 se definují funkční a geometrické
rozměry a tolerance pro montáž výhybek a výhybkových konstrukcí. Základem pro jejich použití jsou
části 1 až 4.

K definování smluvních stran, kterým slouží tato norma jako technický základ pro obchodní jednání, se
používají následující termíny:

ZÁKAZNÍK        Provozovatel nebo uživatel zařízení nebo zákazník nakupující z pověření uživatele.

DODAVATEL    Osoba odpovědná za používání této normy při zajišťování požadavků zákazníka.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
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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Úvod

Dilatační zařízení je zařízení, které umožňuje vzájemný podélný pohyb dvou na sebe navazujících



kolejnic při zachování správného vedení a podpory kola.

Tyto podélné pohyby mohou být žádoucí při:

a)  přerušení průběžně svařované koleje;

b)  pohybu konstrukce;

c)  nebo v kombinaci obou.
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1 Předmět normy

Předmětem této části normy EN 13232 je: vytvořit pracovní terminologii pro dilatační zařízení, pro
jejich podstatné části a typy; specifikovat minimální požadavky pro výrobu dilatačních zařízení a jejich
podstatných částí; sestavit prováděcí předpisy pro přejímku a mezní odchylky; stanovit metodu, podle
níž by dilatační zařízení a jejich části měly být identifikovány a sledovány.

-- Vynechaný text --


