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Předmluva

Tento dokument (EN 13146-5:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 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 října 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13146-5:2002.



Tento dokument byl vypracován na základě mandátů udělených CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

V této revizi normy jsou zahrnuty následující hlavní změny:

je zahrnuta referenční a alternativní metoda;a.
je omezena elektrická konduktivita vody použité při zkoušceb.
je zahrnuto kondicionování zkušebních vzorkůc.
je zrušen korekční součinitel elektrické konduktivity vody.d.

Důsledkem těchto změn je skutečnost, že naměřený odpor se může podstatně lišit od výsledků
zjištěných předchozí metodou.

Tato evropská norma je jednou částí EN 13146 „Železniční aplikace – Kolej – Metody zkoušení
systémů upevnění“, která obsahuje následující části:

Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice;●

Část 2: Stanovení odporu proti pootočení;●

Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení;●

Část 4: Účinek opakovaného zatížení;●

Část 5: Stanovení elektrického odporu;●

Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek;●

Část 7: Stanovení svěrné síly;●

Část 8: Provozní ověřování;●

Část 9: Stanovení tuhosti.●

Tyto normy podporují požadavky EN 13481 „Železniční aplikace – Kolej – Požadavky na vlastnosti
systémů upevnění“.

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, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup laboratorní zkoušky pro stanovení elektrického odporu ve vlhkých
podmínkách mezi pojížděnými kolejnicemi, které jsou pomocí systému upevnění připevněné na
ocelovém nebo betonovém příčném pražci, výhybkovém pražci nebo prvku pevné jízdní dráhy.

Normu lze aplikovat i pro zapuštěné kolejnice.

Tento zkušební postup platí pro úplnou sestavu upevnění kolejnic. Vztahuje se na proudy
zabezpečovacího zařízení, nikoliv na trakční proudy.

V normě je zahrnut referenční i alternativní postup zkoušky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


