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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16432-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 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 ledna 2018.

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

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást
tohoto
dokumentu.

Tato evropská norma je jednou z částí souboru EN 16432 „Železniční aplikace – Systémy pevné
jízdní dráhy“, která obsahuje následující části:

–    Část 1: Obecné požadavky;

–    Část 2: Návrh systému, subsystémů a součástí;

–    Část 3: Přejímka (v přípravě).

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma je určena pro použití zákazníky, projektanty a zadavateli systémů pevné jízdní
dráhy, stejně tak pro vývoj a využití dodavateli a zhotoviteli staveb.

Obsah a vztah mezi částmi 1, 2 a 3 jsou uvedeny na obrázku 1.

Tato část souboru norem EN 16432 zahrnuje základní požadavky na systémy pevné jízdní dráhy.

Obrázek 1 – Struktura EN 16432-1, EN 16432-2 a EN 16432-3



1 Předmět normy
Tato evropská norma definuje obecné požadavky týkající se návrhů systémů pevné jízdní dráhy.

Nezahrnuje žádné požadavky na kontrolu, údržbu, opravu a výměnu systémů pevné dráhy v průběhu
provozu.

Tuto evropskou normu lze použít pro železniční aplikace s hmotností na nápravu do 250 kN.

Požadavky této normy platí pro:

–    běžnou kolej, výhybky a křižovatky a dilatační zařízení;

–    různé konstrukce železničního spodku jako jsou náspy, zářezy, tunely, mosty či podobné
konstrukce, s nebo bez plovoucích desek;

–    přechody mezi různými konstrukcemi železničního spodku;

–    přechody mezi různými systémy koleje pevné jízdní dráhy;

–    přechody mezi systémy koleje ve štěrkovém loži a systémy koleje pevné jízdní dráhy.

POZNÁMKA Požadavky na specifikaci konstrukce železničního spodku uvedené výše jsou zahrnuty
do této normy. Návrh konstrukcí železničního spodku zahrnují jiné evropské normy, například
EN 1992-2, EN 1997-1 atd.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


