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Předmluva

Tento dokument (EN 13232-6:2005+A1:2011) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 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 dubna 2012.

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky Směrnice
2008/57/ES.

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

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2011-09-13.

Tento dokument nahrazuje EN 13232-6:2005.

Začátek a konec nově zavedeného nebo opraveného textu je vyznačen v textu symboly !".

Upozorňuje se na skutečnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese zodpovědnost za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

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
z Vignolových (širokopatních) 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 stavebních prvcích, včetně jejich tolerancí, a základem pro ně
je použití částí 1 až 4.

V části 9 se definují funkční parametry a geometrické rozměry a mezní odchylky pro montáž výhybek
a výhybkových konstrukcí.

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 zařízení z pověření uživatele.

DODAVATEL Osoba, odpovědná za používání této EN 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, 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

Předmětem této evropské normy je:

vytvoření pracovní terminologie pro pevné srdcovky a jejich součásti a určení hlavních typů;●

stanovení různých a odlišných způsobů, jimiž lze srdcovky popsat pomocí následujících parametrů:●

geometrie srdcovky;●

typy konstrukce;●

kritéria návrhu konstrukce;●

výrobní postupy;●

mezní odchylky a přejímka.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


