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žpsv a.s.
Třebízského 207,687 24 Uherský Ostroh,

*,i Žpsv

Technické podmínkv dodací

eeroruovÝ pRRžec gor

1. vŠeonEcNĚ

Týo Technické podmínky dodací (TpD) jsou áuaaépro v}robu a dodavky betonorlÍch PředePjatých PraŽcŮ tYPu

ďo: . pružqim bezpodkladnicovým upevněnim kolejnic urč9lÝch pro zabudováni do železniČnich dra& v majetku

Óňj;ÓrbŇ;.Jrc.ry,*l má právo hospodařit Špráva želemični dopravní ces§, státú organizace (dale jen

železničních drah CR).
použití pražců pro jiné účely je nuilro předem projednat s qi.robcem pražců.

výrobce ." *.ru"o3" púit 
"rtu"o"*x 

vycmzěiiói z obecných techniclqých podminek Správy ŽelezniČní doPravni

"""ty, "tán 
í orgaoiáce (dale jen sžĎc) ,,-Bďonové pražce pro železnični drárby" Čj.14503l07-0P ze dne

3L5.zaal. Ustanoveni těcňto rřn 3.oo ou' ,ata^dl přislušných smluvnich vztahŮ ávazná pro výrobce, uávatele,

odběratele i distributory betonorých příčných pražců B 03,

1.1, PLATNoST
Tyto TPD platí pro vfobu, zkoušeni ,dodávku_a reklamaci pražců B 03,

p:razcesplňují požadavky čsN gN 13230-1, ČsN EN 13230-2 a oTP čj.14503/07-oP.

TpD jsou ávaznépro všechny dodávky, které jsou výsledně určeny do ielezniČních dťah ČR a Pro dodávkY, které

se v rámci kupní smlouvy nebo smlouvy o dilo na§to TPD odvolávají.

1.2, TPD sTANovUJí
TPD stanovuji technické parametry předepjatého železobďonoyého pražce B 03,

DaJe stanovují způsob ogeanavái'a doúvaní pražců, způsob prokazovfuú a ověřo:ráni jejich kvalitY, PodmínkY

pro jejich snáaovani amanipulaci, záruérupodmínky a postup při uplatněni pňpadných reklamacÍ.

2. TEcHNlcKÉ PoŽADAVKY

2.1. lDENTlFlKAcE - ozNAČoVÁNi

v technické dokumentaci jsou pražce jednoznačně identifikovány typem:

Typ Popis

Pražec B 03 Pražec s upevněnímW 14
pro koleinici 49 EI s úklonem úložné plochy t:40

V obchodni dokumentaci jsou pražce jednoznačně identifikovány ty;lem, ČÍslem JKPOV (iednotrrá klasifikace

prumyslových oboru a vírobku) a odvozenou obchodní značkou:

Tlp JKPoY obchodní awška

Pražec B 03 592ILz 719 080 APP 80_19
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Na každém pražci je umístěna plasticka zračka onačujicí:

- typ pražce B 03
- qýrobní ziNď O ,,....Uherský Ostroh

D ..,.,.Doloplazy
H ....,.Nové Hrady

- poslední dvojčíslí roku qýroby
- číslo formy

číslo pražce ve formě
typ hmoždinky (viz Příl. 9, obr.3,4) 25 .. hmoždinka Sdú 25

V ... hmoždinka PA 30SV s várlcovou části výrobce SK-FOTOS
N ... hmoždinka PA 30SV s válcovou částí qfoobce ANARI

Popisem barvou se označí:

' datum vlroby a pořadové čislo pražce
Mechanické zrtačeni (zavedeni od vyhlášení výrobcem):

l na horní ploše hlavy pražce číselný kód ve tvaru KSPO (4530) : KS.... číslo kontrolního souboru.,...45

(kód dopoledni smérr_y neobsahuje značku ,,O") P..,....pořadové čislo dne v týdnu.....3
O ...... případna odpoledni směna..... O

2.z. TEcHNlcxÉ Úpe.lE, RozMĚRY A ToLERANCE

Porrát_i v

Název Ryctdost

( kmlhod )

Rychlostni pasmo

ote ČSN 73 6360-2:2007

Hmotnost na nápravu ( t )

l8,0 22-5 25,a

Plažec B 03, kolejnice 49 El,
řád koleie 4+6

I20 RP 0-2 ANo ANo NE

Náwhové paramstry pražrn:
- kladný ohyboqý moment v průřezu pod kolejnicí Md. : + 12 kNm
- zápornýohybový momentv pruřezu ve sředu pražce M6"n = - 10 kNm

Tvar a rozměry pražců včetně úchylek a toleranci jsou dány vróniín výkresem a odpovídají ČSN EN 13230-1.

Výkres je závaziy pro výrobu, přejimku a reklamaci. Tento q;ikres je součástí technické dokumentace PraŽ-ce.

Výrobni výkres předepjatého betonového pražc§ má oanačeni :
- pražec B 03

Sestavný rnýkres vystrojeného pražce:
- pražec B 03 s upevněním \il" 14, kolejnice 49 El

hmoždinka Sdú 25, vrtrrle Ss 35 Cz / hmoždinka PA 30SV, vrtule Rl,

Výrobni ýkres doplňkové vfuuže:
- výkres třminku pro pražec B 03

Výše uvedené r4ýkresy podléhají odsouhlasení uživatelem. Vlfoobce tta ziklaóé požadavku uávatele nebo

kupujícího může áodat sestavné {ýkíesy jako přílohu těchto TPD. Dodatečně zasilané výkresy v rámci jednotliqýoh

dodávek nepodléhají změnovému řízení.

ZékJadni rozměry pražce a jejich tolerance:

Pražec B 03
šířka pražce Ýyška pražce délka obiem Hmofitost

tnm ínm ínm
3

m kg

z4a+5 230 +5,-3 2410+10 0,097 252+13

č. v. 592 1 12 719 080/0

é. v. 592 1 12 719 08011

é.v.592ILz7I9 08a/4
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2,3, KVALITA PRoVEDENí A VZHLED \frRoBKU
Beton pro r,^_i,,robu pražců musí vyhovovat ČSN EN 206-1 a ČsN EN 13230-1. Minimální třida betonu je stanovena

naC+sl5s,-odohóst s požadavtem mrazuvzdorno§ti T200 podle ČSN 73 1322. Pevnost betonu vtlaku vdobě
vnášení předpětí nesmi klesnou pod 42 MPa. Výroba pražcŮ musí probíbat pouz€ ze schváených recePtur betonové

směsi s typo\.ým označením vo tvaru ZZ,A^BB-C ( 51-5501-1):

zZ _ označení v_ýlobního ávodu ( 3l-Doloplary, 51 -[Jhers§f Ostroh" 61- Nové Hrady )

AA - normorrá krychelná pevnost dané řidy betonu (55)

BB - pořadové čislo receptury (01)

C - alternativní material v receptuře (1)

připadné opravy pražce v zaruční době může provádět pouze v},robce podle schváleného technologíckého PostuPu
Tpv 00-0r/04. Tóchnologický postup pro sanaci mechanicky poškozených betonových praŽcŮ a uzaťených dutin

na powchu pražce *usi oaiol'idai přiloze č.2 výše uvedených OTP. Uživatelem pověřený organ musí Před
započetim opravných prací vadu pražce nejdříve posoudit a sanaci schva]it.

2.4. ŽvorruosT VÝRoBKU

Výrobce předpokláda u pražce životnost minimálně 30 roků při respektováni všech výrob:"* j{ý:} P99*Í""k
pio pouziti, dóporučení pio manipulaci, dopravq sHadovani, pokládku pražcu a při dodržovani PředPisŮ §ZDC Pro-aop*"o 

a provoz včetn8 předepsané údržby koleje. Případné vady pražce vznikté v záru&tt době se řeŠÍ dle bodu 5-

těchto TPD.

Dojde-li během uváděné doby ávotnosti pfi uávárri qýrobku v koteji k nahlému rozvoji vad vedoucí k qfra-arému

snížení předpokladané ávofuosti ptažcenebo zásadnímu omezení jeho funkčnosti (skrytá vada), uávatel má Pravo
zahájhreklamačni ňzení ve smyslu zaručních podminek uvedených v čl. 5 těchto TPD,

2.5. VYsTRoJoVÁNíyýnoexu
Pražc,e se dodávají vystrojené dle bodu Z,2,pokuóneni v objednávce uvedeno rlýslovně jinak.

Před lryskojením provede vfrobce mezioperační konfrolu pražca.
Při vystrojová"i plud ásadý uvedené v předpise SŽUC S:.
Vystiojovaci soŮčásti u kterych je uživatelem předepsáno ověřeni jakosti, musí bý §to ověřeny a doloŽeny

,,Protokolem o ověřeni jakosti".
Vystrojováni pražců r{lrobce provádi přimo v hale, případně na venkovnich ÚloŽiŠtích.

Vystrojené pražce musí odpovidat sestavn;ým qýkresům uvedeným v č1.2.2. těchto TPD.

2.6. SKLADoVÁNÍVýRoBKU
Nevystrojené i vystrojené pražce rn_foobce sktaduje na venkovních skladkach dle jednotliqých kontrolnich souborŮ.

Skladovárrí pražců musí b;ýt na dostatečně únosných rovných plochách.
Neshodné pražce se skladují odděleně amusí blt označeny viditelně červenou barvou (lďižkem).

Zit<laÁnimanipulační jednotku od v,,.i,roby ažpo montžůkolejnicových pasŮ tvoří 7 ks praŽcŮ.

Zásady pro *anipulaci a skladováni vychazeji z OTP a technologickóho poshrpu víroby a poádavkŮ

na bezpečnost prace při manipulaci.
pro stóhovani pražců se proklady ukladaji na úložnou plochu pražce. U vystrojených praŽcŮ se jednotlivé vrstvY

proloží proklady min. rozměru 85 x 85 mm poťebné délky (obvykle 2100 mm), nevystrojené pražce se proloŽÍ

proklady min,rozrněru 60 x 40 mm potřebné délky.
irokud se proklady uHádají na podložky pod patu kolejnice, je povoleno skladovat nad sebou max. 6 vrstev pražců
pokud jsóu pražce skladovány bez podložky pod patu kolejnice, je možné pražce sHadovat ve vice wstvách.

Doporučený počet řad pražců nad sebou je 10,
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Ve qi,robním ávodě je možno skladovat pražce v fiulx. l0 vrstvách nad sebou i v pfipadě uložení prokladŮ

napodložky pod pafu kolejnice, pokud se min, ve spodnich 4 wstvách pouájí proklady šiřky l15 ntm a yy§ky

min. 85 mm.
Při skladováni nesmi dojít k trvalé deformaci podložky pod patrr kolejnice.

2.7. NAKLÁDKA A DoDÁVKA \fýRoBKu
Pražce jsou zpravidla odběrateli dodáťany želeniěními vagony.
pro nai<tadku a veškercu manipulaci s pražci je nutné použivat takové viv.aci a uchoPovací ProsředkY, které

nezpůsobí mechanické poškození pražci při manipulaci, Je proto doporučeno pouávat maniPulaČni kleŠtě,

manipulační pasy, pnpadně upraven:á vázací larra s úpravou proti lfunaní hran praŽcŮ.

Pražce isou "ataaamr} 
do otévřených železrričních vagonů s bočnicemi, Podélná osa pražcŮ je obvykle ve směru

jízdy.Výrobky jsou obvykle uloženy v€ 4, max. 6 wstvách. Proti posunutí se praŽce nezajiŠt'ujÍ. Nakládka se

provede souměrně od obou čelnic.
Každá vrstva pražců je proložena proklady podle ustanoveni ěL.2.6 těchts TPD.

Vl,robce může expedovat jenom pražc;e ověřené uávatelem pověřen;ýrn orgánem, a to nejdříve osmý den

po výrobě.
Součástí každé dodavkyjsou pruvodní doklady:

- dodací list
- protokol o ověřeni jakosli uživatelem pověřenj.rn orgálrem-originální v;ýtisk

- osvědčení o kvalitě a kompletrrosti dodávky vystavené výobcem

Expedice pražců se řídí pravidlern ,,FIFO" (§. pražce jsou expedoválry přibližrrě v pořadi, v jakém byly vlrráběny).

Na požrádáni odběratele bude dodrino:
- 'iProblašení o shodě" dle zákona é.22/|997 §b. v platném znění a frašrzanivlády 16312002 Sb. v plabém zněni

- "ES prohlášení o shodě' dle nařizeni vlády 133í?005 Sb. vplatném arěni pro praŽce, které jsou urČeny do

železnléni dréůty zařazené do ewopského železničního systému podle oznámení Ministerstva dopraly
č.111/2004 Sb.

Jiný způsob dodávky než železničními vagony je nutré dohodnout předem s výrobcem. Nakládka na speciální vozy
kladecích vlalďr se řídí technologiclimi předpisy příslušného vozu/vlaku.
proklady použité pro uloženi pražců ve vagoně muže kupujici vratit qi.robci. ceny prokladů při dodávce pražců

a případné lrácení jsou stanoveny v kupni smlouvě, respektive smlouvě o dílo.

3. KoNTRoLA KVALITY

3.1, KoNTRoLA PRovÁoĚttÁ\fýnoecriil
Rozsa}r kontroly prováděné výrobcem je stanovený v Kontrolnim Zkušebním Planu (dale jen KZP).
I(ZP ryracovávávýrobce a obsahuje:

- vstupni kontrolu
- mezioperační kontrolu
- kontrolni zkušební po§fupy a četnost zkoušek
- výstupní kontrolu

Případné odchylky KZP od OTP musí b}t odsouhlaseny uávatelem.
Odběratsl, uživatel a jím pověřený orgán má pévo nahlížet do KZP výrobce,

Při neqrhovujících výsledcích zkoušek (opakovaných zkoušek a zkoušek u nichž nelze provést opakovanou
zkoušku), které maji vliv na uáhé vlastnosti pražců, se považuji všechny pmž§§ vyrobené od posledni vyhorujici
á<oušky za vadné, pokud výrobce (po dohodě s uživatelem) neprokaže jiným způsobem, že v}robek odpovídá
stanoveným požadavkům. Pňpadné nedostatky veTlýrobě se řeší zavyůitlpříručky systému řízení v.ýroby.

Výrobce vede statistiku o qýsledcich zkoušek a měření, praúdelně ji vyhodnocuje a činí opatření k zajiŠtění

stabili§ a rovnoměrnosti kvality pržců.
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3.2. ovĚŘovÁruí nrellw užMATELEM povĚŘEnÝna oneÁNEM
ověřováni kvality pražců přimo ve výrobnim ávodě provádi kontrolor jakosti uživatelem pověřeného orgánu na

ziů,Jadé ustarrovení OTP.
Ke dni podpisu těchto TPD je tímto pověřeným orgáLrrem Technická ú§fredna doprawí ces,ty SZDC, Usek tratí

a budov, Odděleni jakosti materialu, Reiegrovo nátm,9I4,500 02 Hradec Králové
Vedoucí oddělení: Ing. Karel Mařilq trl1r972 34l 60l, e-mail: karel.marik@íudc,cz
Vy,robce určí odpovědného pracovnikapro jertnáni se záshrpcemuávatelempověřeného orgánu.

ověřování kvality spočivá v ověřeni souladu celého vl,robniho proce§u výroby praŽcŮ s technickou dokumerrtací

a ve statistické piejímce kontrolovaného souboru, Po lybovujici zkoušcs statické Únosnosti se provede statistická

přejímka posfupnj.rn qýběrem podle Waldova diagramu.

Pfi statistické přejímce se konholuje-měří minimálně:
- poloha (zapuštění a kolmost) hmoždinek"
- írra|áavelkároďeě opěrných ploch urěujici rozchod koleje,
- rovinnost avzájemnápoloha úložných ploch,
- rovnoběžnost opěrných ploch určujici rozchod koleje,
- výška pražce pod kolejnicí a ve středu pražce,
- délka pražc.e,

- poloha výá.lže v čele,
_ vzhled pražce (při kontrole váledu se korrtrolují odtomky na hranach a plochách praŽc,e, celistvost betonu,

vliv odformovacích přípravků, praskliny, předepsané značeni),

- átkování a stav závitlt hmoždinelq
_ popř.kompletnost a stav upevněni,je-li předmětem ověření vystrojený praŽec.

Vzorky zkontrolovaného souboru se nahodile vybírají jeden po druhérrr" kažný vzorek se přezkouší avýsledky
se zaznamenávají do diagramu (obr. 1) vždy před vybranim rlalšiho vzorku. Každý vzorek, jehož alespoň jeden

kontrolovaný parametr se vymyká tolerancím nebo neodpovídá kvalitě provedeni dlo těchto TPD, je považováLrr

v průběhu kontroly za vadný (neshodný).
Vlýsledky se na diagramu projeví jako bod pohybujíci se v jeho poli. Výchozi polohou je začátsk souřadnicového

systému. Jakmile zaznamenávaný bod dosahne jednoho z polí označených převzetí nebo odmitnutí, je test ukončen.

Při nevyhovujícim v,ýsledku je ponecháno na vůli výlobce, zda vadný soubor přetřídí na vlasbi naklady a znovrr

předloži k opakované statistické přejímce, pro kterou se pouáje progresivní diagraín podle obr. 2.

Diagram je přflohou protokolu o statistické přejimce kontrolovaného souboru.
Kontrolor jakosti uživaíelem pověřeného orgárru vystavuje na ákladě kompletního ověření kvatity ,,Protokol
o ověřeni jakosti"(dále jen ,,Protokoť'), jehož originr{ú je nedílnou součástí dokladů každé dodávky,Tento

,,Protokol" nahrazuje pro potřeby odběratele a uživatele ,,Protokoly" všech součásti pražce včetně vystrojovacích
součástí, které byly před ověřováním kvarÉy tla pražx předmontovány. ,,Protokol"se vystavuje na konkrétní
množstvi pražců pro konkrétního odběratele a misto určeni.
Ptažce, které vyhověly ověřeni kvali§ uživatelem pověřeným orgánem, se označí značkou kontrolora jakosti

černou barvou. Pražce, které nevyhověly ověřeni kvality, se omačí na obou čelech křížem červené barvy.

výrobce pracovníkům uživatelem pověřeného orgánu a pověřen;i,rn pracovníkům odběratele umožni nahlédnuti
do technické dokumentace pražce.

3.3. pŘr;íuxAoDBĚRATELEM

Odběratel provádí přejímku každé dodávky ve smyslu Obchodního zakoníku zpravidla na místě dodání nebo

v mistě dohodnutém v kupní smlouvě. Odběratel při přejimce minimálně kon§oluje vizualně stav praŽcŮ

vystrojovacích součástí, úplnost dodávky a pnivodních dokladů.
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3.4.

l

l

l

zn ltšrĚNí užrruÝcH vLAsTNo§Ti trínoexu oDBĚRATELEM,
RESP. uŽrunrelrul

odběratel, resp. uávatel, je povinen pouát pň manipulaci váuací a uchopovací prostředky, které zajisti

nepoškozáaí p*z",i vr. jájlcn vystrojení, jako např. manipulační kleště, manipulačni Pasy, min. vŠak

upravená viu:acilana s úpravou proti 1ámání hran pražců
pio skladovaní pražců ptati xsuny uvedené v části 2_6 a2_7 ftbto TpD.
po namontování kotejnic ou páĚo je moáro stohovat kolejové pole maxirn'Ílně v 10 vrstvách. Při

skladovani nesmí dojit k trvaté deformaci podložky pod pafu kolejnice.
při montáži kolejnic se nedoporučuje démontovat 'r..trte. Pfi kaŽdé demontáŽi vrtule je nutro Provést

ošďření vrtule schváleným mazivem.
podložka pod patu kolejnice musi bý celou plochou uložená na ÚloŽné ploŠe PraŽce-

Pň montaži upevnění se musi dodržst ustanoveni předpisu §ZDC S3.
při manipulaci, pokládce a údržbě íati nesmí dojit k mechanic.kému poškozeni pražce použivanými

mechanismy
Konstrukce pražcového podloží musí bl,t nawžena a udržováua dle předpisu SZDC S4 tal! abY zatlŽeni

pražce odpovídalo jeho náwhoqim pararnetrum.

bri p.o.ro* o.r*iúčirrky sl oó pÓ;aoěných vozidel přerrašené na pražec překročit hodnotY PouŽité Pro
výpočet navrhov}ch momentů pražce uvedené v č1. Z.Ztěchto TPD.

úzivatet nebo jim pověřený provozovatel drahy podle vlastrrich irrterních PředPisŮ Provádi zilnlam

o kontrole a měření §eometricke polohy kolejs osazené pražsi dodan}hTti podle těchto TPD. Tento zázrJiam

na požadánd předloží qfrobci pražců.
. vl,robce si vyhrazujó pra"o kontroly skladování, zabudovávání, provozováni pražců u odběratele

a uávatele po dobu zarrrční lhůty.
. svévolné op*ry a ásahy do korrstrukce pražc§ bez předchoziho projednání s ťyrobcem pražcri jsou

zakininy a může blt důvodem k odmitnutí záručniho plnění výrobcem,

I

l

. údaj, zda pražce jsou určeny do
oznámeni Ministersfua dopravy č.

Dodavatel objednávku potwdí nebo zpracuje nráwh kupní smlouvy.

4-1- ADRESA PRo zAslÁtrtí oBJEDNÁVKY
žpsv a.s.
obchodni oddělení
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
E-mail:info@.zr.sv.cz
\ťwW.ZpSv.cZ

TP 0+08 1. wdání

železniční dráhy zařazené do ewopského železniěního systému podle

l 1 l/2004 sb.

4, oBJEDNÁVKA
výrobky se objednávají pisemnou formou. Každá objednavka musí obsahovat minimalně tYio Údaje:

. gázev v},robku,

. požadavekrravystrojení,

' objednané množství,
, adresa odběratele a jméno odpovědného pracovnika včďně kontakhích údajů,
. způsob apožadovanétermínydodávky,
. dopravní dispozice včetně odpovědného pracovníka zadopravu,
. IČo, DIČ,
l bankovní spojení,
. odkaz na§to TPD,
. údaj, zda pražce jsou

pověřeným orgáTrem,
určeny do železničních drah Č& tj. zdaje požadováno ověření kvatity uŽivatelem

Strana 10{celkem 17) červen 201 1
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4,2. ADRESA rrýnoeNíno zÁvoDu VČETNĚ spo;eNí
žpsv a.s., ávod Uhenký Ostroh, ffi 572 430 660, fux: 572 430 67ú, E-mail:info@uo.zpsv.§z
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Třebízského 207,687 24 Uherský Oďroh,oHL GRoUP

5. ánuxv A REKLAMAcE
. výrobce ruěi zadodrženi užitn;ých vlastrosti qirrobku 5 lď počitano od 1. ledna následujiciho roku po roku

výroby, ne však méně něž 5 let ode dne dodání prvnímu odběrateli.
. v případě vady v důsledku konstrukcg vltoby nebo nekvalitního materialu odstraní dodavatel §to vady

ajejich dusledky na své náklady.
. zínlka se nevztahuje na běžné opoďebení výrobku a na vady vzniklé v důsledku používárrí v,_ýrobku

v rozpoíu s pravidly jeho správného a přiměřeného použiti nebo v důsledku nedostatečné či nesprávné

údržby.
. podmínka áruky je dodrženi technických a technologických požadavků stanovených v předpisech vlasfuíka

nebo provozovatele drá&y v souladu s náwhovými parametry pražců.

. Reklamace u dodavatele může písemnou formou uplatnit odběratel. v pňpadě, že odběratel není znám nebo
právrrě neexistuje, může reklamaci uplatrit uáva€l přímo

r vada se při uplatňovárú reklamace identifikuje číselqi.rrr kódem podle předpisu sžnc(čD) s 68, je-li
vněm uvedena.

. v ostatních případech je za doklad o uplaffrění reklamace považován i písemný dokument (dopis nebo
písemný doklad o zahájení reklamačniho jednárú) doložený podrobqim popisem s fotodokumentací zjištěné
neshody.

. v připadě pochybnosti o kvalitě dodavky mohou blít provedeny zkoušky roáodči podle plafuých oTp.

. provedení rozhodčich zkoušek nelylučuje právo na řďeni reklamace soudni cestou.

6. soUVlsEJící NoRMY A pŘeppsY
čj. 14503107- OP OTP - Bďonové pražce pro železnični drahy čj. 14503/07- OP
ČSN PN 206-1 Beton - Čr*t 1: Specifikaco, vlastnosti, qi.roba a shoda

ČSU BN l9?-1 Cement - Čast 1: Složení, specifikace a kriteria shody cementu pro obecné použití

ČStIgN L2620 Kamenivodobetonu
ČSN PN 10080 Ocel pro ."rýzhuždo betonu - Svaňtelná Honařská ocel - Všeobecně

prEN l0l38-2 Předpínací oceli - Čts}O*t
PN 86-01-96 Driií pro předpínací ýťtvž s nízkou relaxací, Détovrra Hlohovec

PN 1013S-2 Ocelové drá§ s nízkou relaxací pro předpínacíýzltždle prEN 10138-2, ŽOe GROUP a.s

TPD 57401-04 PA vložka do betonových pražců pro bezpodHadnicové upevnění

TPD č. U09 pro PA vložky do benonových pražců pro bezpodkladnicové upevněni

ČSX EN 13230-1 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a rýhybkové pražce-část 1:Všeobecné
požadavky

ČSN EN 13230-2 Želemičnlaplikace - Kolej - Bstonovó pňčné a výhybkové pražce{ást 2:Předpjaté
monoblokové pražce

ČSN EN 13481-1 Želem|:čntaplikace - Kolej - Požadavky na vlastrosti systémů upevnění - Čast 1: Definice
ČSN BN 13481-2 Železntéruaplikace - Kolej - Požadavky na vlastrrosti systémů upevněni - Čast 2: Systémy

upevněni pro betonové pražce

sžnc s r Žebzntčntswšek
SŽDC (ČD) S 3/1 Předpis pro prace na železničním swšku

SŽDCS4 Železrňěníspodek

sŽoc (ČD) S 6s Vady bďonových pražců

OTP pro upevnění kolejnic
OTP pro plastové vložky do bďonoých pražců

Obchodní zákoník 5I3/9L Sb. v platném zněni
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7. TABULKA zATÉŽoVAcícH sll
sTAflcKÉ ZKouŠKy pRAŽcŮ - zatěžovací síly a momenty dle CSN EN í3 230 - 1 a 2

- Sloupec č,1 platí pro kontrolní výrobní zkoušku prováděnou výrobcem každý den
- Sloupec č.2,3 platí pro zkoušky kontrolních souborŮ
- X hodnoty nejsou stanoveny, ale zaznamenávají se

Vzorce:

Fro = 8 x Mdr (pro vzdálenost podpor při zkoušce 600 mm)

4Mdc
Fc"= -ř ( provzdálenost podpor pfi zkoušce 1500 mm)

k19 = 1,8
k2g= 2,4
Flo.m= kts x Fro
Fra= kz" x Fro

F0o,osn= k1" X FC6n

FCgn= k25 x FCpn
Fca= k2" x Fco

Fro- sí]a odpovídající návrhovému momentu pražce v prŮřezu pod kolejnicí
Fco,n, Fco - síla odpovídající návrhovému momentu průce v prŮřezu ve středu
Fr..,, Fc, - síJa na mezivzniku trhliny
Fro,os, Fco,osn - síla pfi které po odtížení zů§ane trvalá trhlina šířky 0,05 mm
Frg,, Fcg , Fcgn - síla na meziúnosnosti pražce

Zatíženi 0,9 Fro Fro Fí, Fro,g Fre FGon Fc* Fco,go FCgn Fco Fc, Fce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pražec
B03

kNm 10,8 12,0 x 21,6 28,8 -10,0 x -18,0 -24,0 7,0 x 16,8

kN 86,4 96,0 x 172,a 230,4 28,6 x 51,5 68,5 19,9 x 48,0
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8. PoUZlTl WALDoVA DIAGRAMU
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9. OZNAČENÍ TYPU ZABUDOVANÉ HMOŽDINKY

PR\ŽEC B03

obr. 3
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PRAŽEC Bí}3

HMoŽt}lNKA PA 3{}§V
§K_FoTss

HM§Žtilm{A PA s§§V
Ař.IARl

obr.4
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