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• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
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Железопътният транспорт е важен сектор не само за придвижването ни наблизо и надалече, но и за развитие на икономиката. Урбанизацията доведе до немислимо съществуване на големите градове
без модерни железници. Затова и темата на този брой на списание
„БДС Компас” е за железопътния транспорт.
Представяме серията стандарти БДС EN 45545 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства,
които определят съществени и важни изисквания за безопасността на
пътниците и товарите.
Друга важна серия стандарти БДС EN 12561 Железопътна техника. Вагон-цистерни, показва различните изисквания както за идентификационните табели, така и за устройствата и конструкцията на
цистерните.
Представяме и БДС EN 16116-2 Железопътна техника. Изисквания за
проектиране на стъпала, парапети и достъп на персонала. Част 2:
Товарни вагони, който определя минималните изисквания за ергономична и структурна цялост на стъпалата и парапетите.
Друг важен стандарт, БДС EN 15528 Железопътна техника. Категории на линиите за управление на интерфейса между границите на
натоварване на превозните средства и инфраструктурата, определя система за класификация на железопътна линия за управление,
която да направлява интерфейса между границите на натоварване на
железопътните превозни средства и границите на полезния товар за
товарни вагони и вертикалната товароносимост на дадена линия.
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„Стандартите са много важни в железниците, те дават тласък на
развитието на железопътния транспорт. А може да се каже и обратното, железниците за дълъг период от време дават основата
на стандартизацията”, споделя проф. д-р инж. Стойо Тодоров в
рубриката „Опит”. „В железопътния транспорт водещ е принципът за
безопасност на движението“ – подчертава експертът.
В рубриката „На фокус” представяме колко са важни стандартите
за адаптирането към климатичните промени и неслучайно мотото
на Световния ден на стандартизацията тази година е да опазим планетата. БДС EN ISO 14090 Адаптиране към климатични промени.
Принципи, изисквания и указания дава възможност на организациите
да определят приоритети и да разработят ефективна, ефикасна и осъществима система за адаптиране, съобразена с конкретните предизвикателства, свързани с климатичните промени.
Стандартите ни съпътстват в делник и в празник и се грижат за нашето здраве и безопасност. И тъй като наближават светли празници,
представяме стандарти за чудесна и безопасна Коледа. Така например,
свещите създават празнично настроение на новогодишната трапеза, а
пък децата са най-нетърпеливи заради струпаните под елхата подаръци. Но както и при повечето забавления, за да сме в безопасност, отново на помощ идват стандартите… Накратко припомняме някои от тях,
които ни помагат да празнуваме безопасно колкото и гръмоотвержено
да предизвикваме здраве и късмет през следващата година.

ТЕМА НА БРОЯ

Противопожарната защита на
влаковете

Серията стандарти БДС EN 45545 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни
средства се състои от следните части:
•

Част 1: Общи положения

• Част 2: Изисквания за поведение при огън на
материалите и съставните части
• Част 3: Изисквания за противопожарна устойчивост на противопожарни прегради
• Част 4: Изисквания за пожарна безопасност на
конструкцията на подвижния състав
• Част 5: Изисквания за пожарна безопасност на
електрическото обзавеждане, включително на тролейбуси, мотриси и превозни средства на магнитни
възглавници
• Част 6: Системи за контрол и управление при
пожар
• Част 7: Изисквания за пожарна безопасност на
инсталации със запалими течности и запалими газове.
Този европейски стандарт е разработен въз основа на съществуващите правила на Международния съюз на железниците за пожарна безопасност на железопътни превозни
средства.
Мерките и изискванията, определени в серията
БДС EN 45545, са предназначени да защитават пътниците
и персонала на железопътните превозни средства в случай
на пожар на борда. Защитата на пътниците и персонала се
основава главно на мерки за:
• предотвратяване на пожар, възникнал поради
технически повреди на конструкцията

4

БДС Компас, брой 4/2020

• намаляване до минимум на възможността за запалване на материалите, монтирани на железопътните
превозни средства поради инциденти или вандализъм
•

откриване на пожар, ако възникне

• ограничаване разпространението на пожара чрез
спецификация на материалите съгласно техните категории на експлоатация и чрез мерки за ограничаване
• намаляване до минимум на последиците от пожара
от гледна точка на топлина, дим и токсични газове
върху пътниците или персонала чрез спецификация на
материалите, монтирани на железопътните превозни средства
• контрол и управление на пожара, например чрез
средства за откриване на пожар, предотвратяване
и/или аварийно изключване на енергозахранването.

за странична евакуация, и където има гари или спасителни станции, предлагащи безопасно място на
пътниците, достъпно в рамките на кратък период от
време за движение.

ТЕМА НА БРОЯ

БДС EN 45545-1 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 1:
Общи положения включва основни определения, категории на експлоатация и на проектиране, общи изисквания
относно мерките за противопожарна защита и оценяване
на тяхното съответствие.
Като се вземат предвид обхватът на видовете железопътни превозни средства, експлоатационните характеристики
и инфраструктурата, те трябва да бъдат категоризирани
според:
• категория на експлоатация в зависимост от вида
на експлоатацията и характеристиките на инфраструктурата
• категория на проектиране в зависимост от характеристиките на конструкцията и плана за разположение на превозните средства.

Железопътните превозни средства допълнително се класифицират в следните категории на проектиране:
• А: превозни средства, които са част от автоматичен влак без персонал, обучен за аварийни ситуации
•

D: двуетажни влакове

•

S: спални и кушетни превозни средства

• N: всички други превозни средства (стандартни
превозни средства).

Категорията на експлоатация в комбинация с тази на проектиране дава нивото на опасност, което определя кои от
изискванията за изпитване на материали са приложими.
Дадено превозно средство може да бъде категоризирано
към повече от една категория на експлоатация, при условие че удовлетворява изискванията за всички тях.
Влаковете се категоризират съгласно следното:
• Категория на експлоатация 1 – в инфраструктура,
където превозните средства могат да бъдат спрени
с минимално закъснение и където безопасната зона
може винаги да бъде достигната незабавно.
• Категория на експлоатация 2 – в подземни нива,
тунели и/или издигнати конструкции с възможност за
странична евакуация, и където има гари или спасителни станции, предлагащи безопасно място на пътниците, достъпно в рамките на кратък период от време за
движение.
• Категория на експлоатация 3 – в подземни нива,
тунели и/или издигнати конструкции с възможност за
странична евакуация и където има гари или спасителни станции, предлагащи безопасно място на пътниците, достъпно в рамките на дълъг период от време за
движение.
• Категория на експлоатация 4 – в подземни нива,
тунели и/или издигнати конструкции без възможност

Категоризацията на влаковете трябва да съдържа и двете
категории: на експлоатация и на проектиране. Например,
категория на експлоатация 2/стандартно превозно средство: 2 – N.
Оценяването на съответствието с изискванията за противопожарна защита трябва да включва проверка на конструкцията, валидиране и управление на качеството.
Необходимо е да се представи декларация за съответствие
с всички мерки за противопожарна защита, които са определени в този документ. Тя включва:
• протокол, който доказва съответствието на крайния проект с изискванията
• сертификация и/или резултати от протоколи от
изпитване на поведението при огън на материалите
и/или съставните части (виж БДС EN 45545-2)
БДС Компас, брой 4/2020
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• сертификация и/или резултати от изпитвания
за устойчивост на огън; оценките се базират
на изпитванията за устойчивост на огън (виж
БДС EN 45545-3)
• техническа документация, резултати от изпитвания на типа на продукти, съставни части и/или системи (виж БДС EN 45545-4 до БДС EN 45545-7).
Всички изпитвания трябва да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории.
БДС EN 45545-2:2013+A1 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства.
Част 2: Изисквания за поведение при огън на материалите и съставните части е подробен документ, който
определя изисквания за характеристиките на реакция на
огън за материали и продукти, използвани във влаковете.
Тази част определя методите за изпитване, условията на
изпитване и изискванията за характеристиките за реакция
на огън за всяко ниво на опасност. Не са описани мерки,
които гарантират опазването на превозните средства в случай на пожар. Изискванията за характеристиките за реакция на огън на материалите и съставните части зависят от
тяхната вътрешна природа, но също така от местоположението в конструкцията, от формата и разположението, от
изложената на въздействие повърхност и относителната
маса, както и от дебелината.

БДС EN 45545-3 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 3:
Изисквания за противопожарна устойчивост на противопожарни прегради посочва класификацията, изискванията и процедурите на изпитване. Обяснява как да се
изпълнят критериите за непроницаемост, изолираща способност и излъчване; показва къде във влаковете трябва да
има противопожарни прегради. Устойчивостта им на огън
се проверява чрез:
•

изпитване за устойчивост на огън, или

• оценяване въз основа на изпитването за устойчивост на огън.

Изпълнението на преградата трябва да бъде означено,
например като E 30, I 15, което показва: непроницаемостта
се поддържа в продължение на 30 min и изолиращата способност се поддържа в продължение на 15 min.

Стандартът описва принципите, на които трябва да отговарят продуктите. Многослойните и всички видове покрития
например се изпитват в условия на крайна употреба. Посочени са задължителни правила за групиране на продуктите
в зависимост от горивната маса. В стандарта се изброяват
продукти, класифицирани и разделени допълнително на
подгрупи, както следва:
• според общото им местоположение (вътрешно или
външно)
• според тяхната специфична употреба (мебели,
електротехническо оборудване или механично оборудване).
Примери за различни продукти са: облицовки на тавана,
подови конструкции, вътрешно осветление, завеси, външни стени и долна страна на конструкцията на корпусната
обвивка и части на системата за задвижване и окачване.
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Изискванията за противопожарни прегради зависят от
категориите на експлоатация и проектиране и тяхното
разположение в железопътното превозно средство. Така
например всички вертикални прегради в напречното
сечение на влака трябва да покриват цялата площ между
пода и покрива.
БДС EN 45545-4 Жeлезопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 4:
Изисквания за пожарна безопасност на конструкцията
на подвижния състав описва начините за минимизиране
на риска за запалване на огън.
Трябва да бъде отказан достъп до всички зони, които не са
предназначени за използване от пътници, като:
•

кабината на машиниста

• зони за персонала, например помещение за персонала, купета, зони за поднасяне на храна и за готвене
•

багажни отделения

• пространства зад люкове на тавана или панели за
достъп

•

вътрешността на клетки за оборудване под пода.

Уредите за готвене и сервиране на храна трябва да се
монтират така, че предаването на топлина към съседни повърхности и оборудване да е ограничено. Температурата
на съседните повърхности и оборудването не трябва да
надвишава 60 °C.

За всички категории на експлоатация с изключение на КЕ1
аварийните изходи за персонала трябва да отговарят на
следните изисквания:

ТЕМА НА БРОЯ

• вътрешността на технически шкафове (включително отделения за двигателя)

• аварийните изходи за персонала трябва да осигуряват минимално свободно пространство 2 000 cm2 с
минимален вътрешен размер 400 mm
• от кабината на машиниста до външната страна
на превозното средство трябва да бъде осигурено от
всяка страна най-малко едно от следните – външна
врата, служеща като авариен изход, изход през авариен прозорец или авариен люк
• всяка вътрешна врата между кабината на машиниста и всяка съседна зона не трябва да възпрепятства евакуацията или пътищата за спасяване на пътниците и персонала
• трябва да бъдат осигурени подходящи средства за
оказване на помощ за безопасното излизане от аварийния изход, например перила или стъпала
• вратите между зоните за персона и за пътници
трябва да могат да се отварят от страната на персонала без необходимост от ключове
• разположението на аварийните изходи трябва да
бъде обозначено за персонала и спасителните служби
чрез подходящи знаци.

Документът посочва как трябва да се съхранява багаж,
каква да е видимостта в зоните за пътници, какви трябва
да са кошчетата за боклук. Пътническите влакове трябва
да са снабдени с аварийни изходи с цел евакуация и спасяване в съответствие със следните изисквания:
• от всяка страна на превозното средство да има
най-малко един авариен изход
• превозни средства, предназначени за нормален
полезен товар до 40 пътници, трябва да имат наймалко два аварийни изхода
• отделения, които се използват за кратък период
от време или които обикновено не за заети по време
на експлоатация, например тоалетни или багажни отделения, не се нуждаят от директни аварийни
изходи навън

За евакуация в случай на пожар планът за разположение на
превозното средство трябва да гарантира, че:

• за вагон-ресторанти аварийните изходи трябва да
бъдат разположени в границите на 16 m от всяко място от вътрешността на вагон-ресторанта, измерено
по надлъжната ос на превозното средство

• в зоните за пътници или персонал, които може да
бъдат използвани като евакуационни пътища, разстоянието за пътниците или персонала до най-близката външна врата трябва да бъде не по-голямо от 16 m

• всички външни врати за пътници трябва да се
разглеждат като аварийни изходи. За тази цел външните врати за пътници трябва да бъдат оборудвани в
съответствие с изискванията на EN 14752

• е предоставен безпрепятствен евакуационен път
по цялата дължина на зоните за пътници на всяко
превозно средство

• разположението на аварийните изходи трябва да
бъде показано за пътниците, персонала и спасителните служби чрез подходящи знаци.

• окачените на панти врати, поставени през коридори, са разположени така, че да се отварят в двете
посоки
• окачените на панти врати на купета, които се
отварят към коридора, когато са напълно отворени,
не намаляват широчината на коридора с повече от
100 mm
БДС Компас, брой 4/2020
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• всички врати по евакуационния път могат да се
отварят от пътниците без помощта на персонала
• всички външни врати за пътници или външни врати
на персонала, предназначени да се използват като аварийни изходи, са оборудвани за евакуация и спасяване в
съответствие с изискванията с устройства за вход и
изход, табели, знаци и аварийно осветление.
Стандартът посочва как се осъществява евакуация в друго
пътническо превозно средство, как се прави в края на влака, какви са задължителните мерки за спасяване.

Стандартът посочва подробно и изчерпателно конкретни
изисквания при проектиране – защита при претоварване,
окабеляване, устройствата за защита срещу електрическа
дъга (преграда от пръски, срещу електрическа дъга тип А
и В), обвивката на електрическото обзавеждане, кабелните
канали, акумулаторни батерии за спомагателни системи и
вериги за захранване, комутационни устройства, електрическо аварийно обзавеждане, заземяване, съпротивления
и отоплителни съоръжения. Стандартът подчертава, че за
изолация и охлаждане на устройства с голяма мощност не
трябва да се използват възпламеними течности, освен ако
това е неизбежно поради технически причини.
Посочени са и конкретни мерки за ремонтопригодност.
Електрическото обзавеждане, което изисква поддръжка,
трябва да бъде лесно достъпно. Необходимо е качеството
и честотата на поддръжката да бъдат достатъчни, за да се
предотврати рискът от пожар и обикновено включват една
или повече от следните дейности – контрол, почистване,
ремонт, замяна и изпитване. Тези, заедно с изискванията
за контрол и изпитване трябва да бъдат декларирани от
доставчика.

БДС EN 45545-5:2013+A1 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 5: Изисквания за пожарна безопасност на
електрическото обзавеждане, включително на тролейбуси, мотриси и превозни средства на магнитни възглавници представя мерки и изисквания, за да се защитят
пътниците и персоналът чрез:

БДС EN 45545-6 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътните превозни средства.
Част 6: Системи за контрол и управление при пожар
определя изискванията за откриване на пожар, алармени
системи, изключване на оборудването, информационни и
комуникационни системи, аварийно осветление, аварийни спирачни системи и пожарогасителни системи. Всички пътнически превозни средства трябва да са снабдени
със система за алармена сигнализация за възможен пожар,
открит от пътник. Задължителна е система за аварийно
осветление с достатъчни интензитет и продължителност
на светлината за евакуация от превозните средства.

• намаляване на риска от възникване на огън както
по време на експлоатация, така и в резултат на технически дефект и/или неизправна работа на електрическото обзавеждане,
• осигуряване продължителност на функционирането на аварийното електрическо обзавеждане, докато
завърши евакуацията (виж EN 45545-6).

Стандартът посочва изискванията за системи, използвани
при процеси с автоматично задействане. Документът подробно посочва и изискванията за системи, използвани при
процеси с ръчно задействане: системи за алармена сигнализация за пътници, как се реагира на сигнал, подаден от
пътник, за гласов контакт.
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Допълнителни изисквания са:
• общото тегло на пожарогасителя да не превишава
15 kg
• пожарогасителите се използват, докато влакът е
в експлоатация.
Всяка кабина на машинист трябва да бъде снабдена с пожарогасител. Влаковете с категории на проектиране S и DS
трябва да имат пожарогасител на всеки край на превозното средство в зоната за пътници извън спалните купета.
В зоните за приготвяне на храна трябва да се предвиди
допълнителен подходящ пожарогасител. Ако се извършва
пържене с мазнина или олио, е необходимо и противопожарно одеяло.
Местата на всички пътнически алармени устройства,
аварийни изходи, аварийно оборудване (например пожарогасители и аварийни чукове) трябва да бъдат ясно означени с трайни знаци, лесно видими в условия на аварийно
осветление.

БДС EN 45545-7 Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 7:
Изисквания за пожарна безопасност на инсталации със
запалими течности и запалими газове определя изискванията за инсталации със запалими течности и втечнен
въглеводороден газ, например за тягови системи, спомагателни захранващи блокове, отопление или приготвяне на
храна. Тази част не е приложима за технически течности,
например хидравлична течност и трансформаторно масло, освен когато са дадени указания за справяне с разливи, течове и образуване на пръски. Стандартът описва как
трябва да се оценява конструкцията, например, да се вземат предвид съответните случаи на проектно натоварване
за статични и динамични условия, да бъде предотвратен
контактът на пръскането на запалима течност или на запалимата атмосфера с потенциални източници на запалване.
Обяснени са изискванията за резервоари за запалими течности и газове, които не трябва да се инсталират в зони с
поглъщане на енергия, зони за пътници, багажни отделения и кабините за машиниста.
Стандартът подчертава, че във всяка система за разпределение на газ трябва да бъдат инсталирани регулатори на
налягането, за да се намали налягането на газа до допустимите нива на безопасност и доставка. Документът обяснява
какви са изискванията за двигателите с вътрешно горене,
отоплителните устройства и спомагателното оборудване.
(БДС Компас)
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Вагоните – цистерни

Стандартът БДС ЕN 12561 Железопътна техника.
Вагон-цистерни се състои от няколко части:
• Част 1: Идентификационни табели за вагонцистерни за превоз на опасни товари

вагони, произведени след 1 януари 2010 г. Стандартът посочва, че при противоречиви изисквания, приоритет имат
изискванията на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари.

• Част 2: Устройства с долно разположение за изпразване на течни продукти, включително изравнител
на налягането
• Част 3: Устройства с долно разположение за напълване и изпразване на втечнени под налягане газове
• Част 4: Устройства с горно разположение за
напълване и изпразване отгоре на течни продукти
• Част 5: Устройства за изравняване на налягането по време на напълване или изпразване на течни
продукти
•

Част 6: Люкове

•

Част 7: Платформи и стълби

• Част 8: Присъединителни елементи за подгряващата инсталация.
БДС EN 12561-1 Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 1: Идентификационни табели за вагонцистерни за превоз на опасни товари се прилага за нови
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Документът определя също размерите и закрепването на
идентификационните табели и данните, които трябва да
бъдат отбелязани върху тях. Идентификационната табела
се изработва от неръждаема стомана с дебелина, не помалко от 3 mm, а знаците са с височина 4 mm. Тя трябва да
е неподвижно закрепена към заварен разделител, а разположението й да е лесно достъпно за проверка. На следната
фигура е даден пример за местоположението й:

ТЕМА НА БРОЯ

Табелата се предоставя на един от официалните езици на
държавата, в която е регистрирана цистерната, или на един
от трите официални езика на CEN (английски, френски,
немски).

Стандартът подробно разяснява изискванията за различните табели, в зависимост от опасния товар на цистерните.
Например, идентификационната табела за превоз на газове, втечнени под налягане, трябва да бъде в съответствие
със следната фигура, където размерите са дадени в милиметри:

БДС Компас, брой 4/2020

11

ТЕМА НА БРОЯ

Данните, които трябва да бъдат посочени в номерираните полета на тази табела, се съдържат в таблицата по-долу:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Данни, които трябва да бъдат посочени
Наименование или знак на производителя
Номер на одобрението, издадено от компетентния орган или орган, определен от този орган. След «/»,
4-те последни цифри са числовият код на нотифициращия орган
Сериен номер на производителя
Година на производство
Налягане при изпитване, в MPa
Външно проектно налягане, в MPa
Вместимост на корпуса, в литри (в случай на многоелементни резервоари – вместимостта на всеки елемент)
Проектна температура, в °С (изисква се само ако е над +50 °C или под -20 °C)
Материал на корпуса (и на дъната, ако са различни) съгласно EN, когато е наличен и когато е подходящо, защитно покритие
На корпуса, оборудван с топлоизолация, изразът «топлоизолиран» или «топлоизолиран с вакуум», в противен
случай се поставя «НЯМА».
Пълни наименования на газовете, за които е одобрена цистерната, и съответната маса, в kg. Тази маса се изчислява чрез умножаване на вместимостта на резервоара по максимално допустимата маса на съдържанието на литър
вместимост.
Места за маркиране на:
•

дата (месец и година) на първоначалното изпитване и на най-новото изпитване като:
»» месец/година за периодично или първоначално изпитване
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»» месец/година за междинно изпитване
•

печат на експерта, извършил изпитването

По същия начин стандартът представя какви трябва да са
идентификационните табели за замразени втечнени газове, за течни и твърди вещества, за общо предназначение,
за специфични вещества. Сгъстените газове са изключени
от този стандарт.

Стълбите се оборудват с две странични перила. Наклонът
им трябва да бъде между 75° и 90°. Когато наклонът е помалък от 75°, задължително се използват плоски стъпала.
Устойчивост на хлъзгане може да се постигне чрез използване на квадратни или плоски пръти с напречно сечение.

БДС EN 12561-7 Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 7: Платформи и стълби определя важни размери за производителите и операторите, но и взема под внимание съответните приложими насоки за конструкцията и
за безопасността. Стандартът се прилага за вагон-цистерни, произведени след 1 януари 2010 г.

Стандартът посочва какви са основните размери на стълбите, като всички стъпала трябва да бъдат равномерно
отдалечени. Страните на квадратните стоманени стъпала
са между 20 mm и 30 mm. Парапетът трябва да е от тръби
с кръгло напречно сечение или пръти с външен диаметър
най-малко 20 mm. Свободното пространство около парапета трябва да бъде най-малко 100 mm.
Необходимо е стълбите да се проектират така, че да издържат статично натоварване от 2,0 kN в центъра на всяко
стъпало. Максимално допустимата еластична деформация
под това натоварване не трябва да надвишава 1/200 от ширината. В близост до всяка стълба се поставя предупредителен знак за електрическа опасност.
Платформите трябва да бъдат изградени в съответствие
със следните изисквания:
• да бъдат най-малко около люка, защитните капаци
и зоната около клапаните
•

да бъдат плоски и хоризонтални

•

да имат свободна ширина най-малко 300 mm

• да имат достатъчно свободно пространство около шарнирните болтове на люка, позволяващи лесна
експлоатация
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• да имат решетка съгласно изискванията на стандарта.
Платформата се проектира така, че да издържа натоварване от 3 kN, равномерно разпределено на площ от
600 mm х 300 mm. Отклонението под това натоварване не
бива да надвишава 10 mm или 1/200 от площта, което от
двете е по-малко.
Пешеходните пътеки трябва да бъдат изградени така, че:
• да бъдат равни и да имат максимален надлъжен
наклон 5°
• да бъдат заобиколени от парапет с височина минимум 20 mm, освен там където има прикачена стълба
или платформа

• да бъдат снабдени с предпазна релса с минимален
просвет от 100 mm около нея
• да има решетка съгласно изискванията на стандарта.
Препоръчва се пешеходните пътеки да бъдат на нивото на
платформата. Широчината им не трябва да бъде по-малка
от 500 mm и да не нарушава товарния габарит. Те следва да
се проектират се така, че да издържат натоварване от 3 kN,
равномерно разпределено на площ от 600 mm х 300 mm.
Отклонението под това натоварване не трябва да надвишава 10 mm или 1/200 от площта, което от двете е по-малко.

ТЕМА НА БРОЯ

• около тях да има парапет с минимална височина
20 mm, освен където има прикрепени стълба или пешеходна пътека

Стандартът посочва, че когато стълбите, платформите и
пътеките са закрепени към корпуса на вагон-цистерна,
трябва да се използват двойни пластини.
(БДС Компас)
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Товарните вагони

БДС EN 16116-2 Железопътна техника. Изисквания
за проектиране на стъпала, парапети и за достъп на
персонала. Част 2: Товарни вагони определя минималните изисквания за ергономична и структурна цялост на
стъпалата и парапетите, когато са използвани заедно, за
да се осигури достъп на персонала. Стандартът определя
изискваните пространства, необходими за осигуряване на
манипулиране с винтовите спрягове между страничните
буфери, за парапети за маневрен стрелочник, за платформа за маневрен стрелочник, за стъпала и парапети. Също
така определя техните размери, разположения, граници на
дълготрайност и функционалност. Описани са и общите
изисквания за достъп до задните сигнални светлини.
Ако не е определено друго, стъпалата и парапетите трябва
да бъдат закрепени, както следва:
• с болтове с достатъчна дължина и самозаключващи се гайки, или
• с болтове с достатъчна дължина и шестостенни
коронни гайки, или
•

със застопоряващи болтове с халка с висока якост.

Стъпалата се изработват с нехлъзгава повърхност, за препоръчване е метална решетка. За другите решения стандартът предписва да се изпълнят конкретни характеристики за
устойчивост на триене, механична якост, конструкция на
решетката. Дадени са изисквания за стъпало за маневрен
стрелочник, както и за всички останали стъпала.
Ако на чертежите не е посочено друго, парапетите трябва
да са изработени от кръгли пръти от стомана с минимален
диаметър 20 mm или от стоманена тръба. Максималният
диаметър трябва да бъде 35 mm.
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Задължително е парапетите да издържат на натоварванията, приложени от маневрените стрелочници при техния
достъп до стъпалата или пространството между буферите.
Доказано е, че тези натоварвания се издържат, когато се
използват спецификации на кръгли пръти от стомана и материали, и се спазват изискванията за закрепване и размерите, дадени в този стандарт. В противен случай трябва
да се докаже чрез анализи или изпитвания, че парапетът е
в състояние да издържи сила от 1,5 kN, приложена в произволна точка по дължината му във всяка посока, без да
причини постоянна деформация в него.
Свободното разстояние между парапетите и всяка част от
вагона трябва да е най-малко 120 mm.
Стандартът посочва и изискванията за свободни пространства, за да се гарантира здравето и безопасността на персонала.
(БДС Компас)

Съществуващата европейска железопътна инфраструктура се състои от елементи, предназначени да отговарят на
различни изисквания във времето. Повечето строителни
конструкции на железопътната инфраструктура са изградени преди въвеждането на Техническите спецификации
за оперативна съвместимост (ТСОС) и Еврокодовете за
проектиране на конструкции.
БДС EN 15528 Железопътна техника. Категории на
линиите за управление на интерфейса между границите
на натоварване на превозните средства и инфраструктурата определя система за класификация на железопътна
линия за управление на инфраструктурата и железопътните предприятия, която да управлява интерфейса между границите на натоварване на железопътните превозни
средства и границите на полезния товар за товарни вагони
и вертикалната товароносимост на дадена линия.
Системата за класификация на железопътна линия взема
предвид параметри, като:
•

натоварване на ос (P)

• геометрични аспекти, свързани с разстоянието
между осите
•

маса за единица дължина (p)

•

скорост

ТЕМА НА БРОЯ

Категориите на линиите за управление

• и осигурява прозрачен метод за определяне дали
вертикалните характеристики на натоварването на
превозните средства са съвместими с товароносимостта на линиите в мрежата.
Системата за класификация използва серия от категории
на линиите, като всяка от тях е определена в този стандарт
чрез модел на натоварване.
Стандартът описва методите за класификация на съществуващи и нови железопътни линии и категоризирането на
превозните средства. Той определя техническите изисквания за осигуряването на съвместимост на интерфейса
между дадено превозно средство и инфраструктурата по
отношение на вертикалната товароносимост на дадена линия. Стандартът е подходящ за използване при линии с товарни, пътнически и със смесени превози със стандартно
междурелсие и по-широко от стандартното. Той съдържа
изисквания, отнасящи се за:
• класификация на вертикалната товароносимост
на железопътната инфраструктура
•

проектиране на железопътни превозни средства

• определяне на границите на полезния товар на
товарните вагони.

БДС Компас, брой 4/2020
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за разстоянието между осите и дължините на превозното
средство). Линиите с категории a10, a12 и a14 са специално разработени за леки релсови превозни средства с натоварване на ос до 14 t.

Документът определя за кои железопътни линии превозните средства са съвместими с инфраструктурата за редовни превози по отношение на въздействията на вертикалното натоварване. Категориите на линиите са определени за
всички видове превози, тежкотоварни превози, локомотиви, мотрисни влакове и леки превозни средства за превоз
на пътници. Стандартът не съдържа изисквания, свързани с максималната обща маса или максималната дължина
на влака. Тук не се установяват изисквания за превозните средства или инфраструктурата, а се дават указания за
улесняване на управлението на интерфейса между превозните средства и инфраструктурата.
Категорията на дадена линия, произтичаща от процеса на
класификация, представлява способността на инфраструктурата (релсов път, долно строене на релсовия път, земни
насипни съоръжения, строителни конструкции) да издържа на вертикалните натоварвания, прилагани от превозните средства по линията или участъка от нея при редовна
експлоатация.
Всяка категория на железопътна линия (a10, a12, a14, A,
B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, D5, D4xL, а също E4 и E5,
E6) се определя от модела на натоварване въз основа на
еталонни вагони, определени от характеристиките, дадени
в приложение А на стандарта:
•

натоварване на ос

• геометрични характеристики на разстоянието
между осите
•

дължина на превозното средство.

Въздействията на натоварването на различните видове
превозни средства се сравняват с моделите на натоварване, определящи различните категории на линиите. Всички
видове превозни средства и товарни вагони с техния съответен полезен товар са обхванати от линиите с категории
A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4. Линиите с категории D5,
E4, E5 и E6 са определени изключително за тежки товарни
вагони. Локомотивите може да бъдат обхванати от линии
с категории B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 и D4xL (плюс
незадължителна подробна спецификация за диапазоните
на разстоянията между осите) и локомотиви класове L4 и
L6. Пътническите вагони и мотрисните влакове може да
бъдат обхванати от линии с категории a10, a12, a14, B1,
C2, D2 (плюс незадължителна подробна спецификация
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Вид на превозните средства

Резултат

Товарни вагони
Локомотиви
Пътнически вагони
Мотрисни влакове
Специални превозни средства

Граници на полезния товар
Категория на линия и, когато е подходящо, клас на локомотива
Категория на линията
Категория на линията и, ако е приложимо, клас мотрисен влак (max PMUclass и max v)
Категория на линията или граници на полезния товар

Необходима е информация, която да бъде предоставена
като част от техническата документация, за да се извършат
индивидуални проверки за доказване на съвместимостта между дадено превозно средство и инфраструктурата.
При доказване на съвместимостта трябва да бъде записано
следното:
• общата маса на превозното средство (за всяко
превозно средство) и натоварване на ос (за всяка ос)
за състоянието на натоварване „проектна маса в
работен режим” и съгласно приложение D
• разположението на осите по дължина на превозното средство (или неделима композиция от превозни
средства) – разстояние между осите и разстояние от
равнините на скачване до съседните оси
• дължината на превозното средство (или неделимата композиция от превозни средства)
• максималната проектна скорост на превозното
средство (или неделимата композиция от превозни
средства).

ТЕМА НА БРОЯ

Резултатът от процеса на категоризиране е показан в следната таблица:

Индивидуална проверка на железопътна линия е необходима:
•

за отделни превозни средства

• ако категорията на линията на превозното средство или границата на полезния товар на даден вагон
превишава категорията на железопътната линия
• ако скоростта на експлоатация превишава
съответната максимална скорост за категорията на
линията
• за извънредни пратки (например натоварени вагони
с повече от 8 оси)
• за товарни превози, които не отговарят на
изискванията на този европейски стандарт.
В повечето случаи индивидуалните проверки на линии изискват допълнителни специфични оценки или изчисления.
Чрез много графики, таблици, примери и формули в приложения на стандарта се обясняват класификацията на
инфраструктурата, категоризирането на железопътните
превозни средства, специфичните правила за товарни вагони, локомотиви, пътнически вагони, мотрисни влакове,
специални превозни средства.
(БДС Компас)
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ОПИТ

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров:
Стандартите дават тласък на
развитието на железопътния транспорт

Визитка

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров e заместник-ректор на
Университета по архитектура, строителство и геодезия
от 2016 г. От 2008 до 2016
г. е декан на Факултета по
транспортно строителство
при УАСГ. Член на НСОИЖП
(Национално
сдружение,
общество на инженерите
по железния път), на UEEIV
(Европейски съюз на железопътните инженери) и на
КИИП (Камара на инженерите по инвестиционно проектиране). От 2005 г. е сертифициран от Eurorailengineer
европейски
железопътен
инженер. Председател на
БИС/ТК 70 „Железопътен
транспорт“ от 2010 г.

18

БДС Компас, брой 4/2020

– Проф. Тодоров, откога
се занимавате със
стандартизация?

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
област?

– До стандартите се докоснах още през
1988 г. Работех като асистент във ВНВТУ „Тодор Каблешков“. Във връзка с
тема по НИС „Стоманобетонни траверси
за жп стрелка тип 49 1:9 радиус 300“ ми
потрябваха стандарти. Купих за десетина
лева всички стандарти, касаещи релси,
траверси, подложки, болтове, стрелки
за железниците и за мините, типови напречни профили и т.н. от единствената
книжарница за стандарти по това време.
Стандартите струваха 5-10 стотинки. За
същата задача ми трябваха доклади и фишове на UIC. Тях заех от специализираната читалня към Научно-изследователския институт по железопътен транспорт
в Илиянци. Дисертацията си написах и
оформих през 1999 г. в специализираната
читалня на сегашната Научно-техническа
и педагогическа библиотека на НАЦИД
до Патентното ведомство.

– Стандартите са много важни в железниците. Те дават тласък на развитието
на железопътния транспорт. А може да
се каже и обратното, железниците за дълъг период от време дават основата на
стандартизацията. В Европа държавите
са малки. Има много гранични преходи.
През 1884 г. в Берн се провежда конференция, на която се уточняват: нормалното междурелсие 1 435 mm, стандартите
за производство на вагони, локомотиви,
оборудване и видовете габарити.

От 2009 г. съм член на ТК 70 „Железопътен транспорт“ при Българския институт
за стандартизация, а от 2010 г. съм негов
председател.

Габаритът е ограничително очертание
на устройство, машина, съоръжение или
пространство на работен процес. Габаритите са различни видове като габарит на
подвижния състав и товарите, който от
своя страна се формулира като габарит на
подвижния железопътен състав (ПЖПС)
и габарит на натоварването. Габаритът
на ПЖПС от своя страна се разделя на
статичен и кинематичен. Има строителен
габарит, габарит за вътрешни и международни съобщения. Исторически това
делене е възникнало първо.

Габаритът за международни съобщения е установен с конвенцията за техническо единство приета на международната конференция в Берн през 1884 г. Тя включва: Австрия,
Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Люксембург, Норвегия, Полша, Румъния, Турция, Унгария,
Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Чехословакия и
Югославия. Всички вагони, които са произведени съгласно изискванията на този габарит могат да се движат без
особени проверки на напречното им сечение по всички жп
линии за международни съобщения на тези страни. Тези
вагони носят знака RIV (Reglamento Internazionale Veicoli).
При него h=4650 mm и b=1625 mm. Той също бива: габарит на подвижния състав и товарите и строителен габарит
за международни съобщения.
Габаритите в българските железници са на ПЖПС, на натоварването и строителен. В зависимост от междурелсието габаритите у нас са: за нормални жп линии с междурел-

сие 1435 mm, за широкопътни жп линии с междурелсие
1520 mm (за фериботния комплекс при Варна) и за теснопътни жп линии с междурелсие 760 mm.

ОПИТ

Габаритът за вътрешни съобщения е въведен от
средноевропейските
страни:
Австрия,
България,
Германия, Гърция, Полша, Румъния, Турция, Унгария,
Чехословакия и Югославия. Всички возила и товари,
които са построени и натоварени съгласно изискванията
на този габарит, могат да се движат по линиите им за вътрешни и международни съобщения. Той бива: габарит на
подвижния състав и товарите и строителен габарит за вътрешни съобщения. Първият се характеризира с височина
h=4650 mm и полуширина b=1575 mm.

– Това, че по дефиниция стандартите са
доброволни, означава ли, че може и без
тях?
– Някои от стандартите са задължителни, други – препоръчителни. Ако вагоните и локомотивите не са произведени
по стандарт, то как ще преминават през мостове и тунели? Как ще се обслужват на пероните в гарите, рампите
на пазарите и разтоварищата. И обратното: ако построим
тунели и мостове с различни размери, то как ще преминават влаковете. В този смисъл всички железопътни возила,
оборудване, елементи на сигнализацията и частите на инфраструктурата, които непосредствено си взаимодействат
с тях, се подчиняват на задължителни стандарти. Другите
елементи могат да се произвеждат, така че да удовлетворят
пазарното търсене по препоръчителни стандарти. Повече
производители – по-голямо качество и по-ниски цени. В
железопътната инфраструктура и изобщо в железопътния транспорт водещ е принципът за безопасност на движението. По всяко време и при всяко взаимодействие на
железопътния състав и инфраструктурата трябва да може
безопасно да се спре и потегли. Оттук също произтича
голям дял задължителни стандарти.

*Бележка на редакционния екип: Стандартите по принцип са доброволни, а нормативните актове са задължителни. Когато стандарти са цитирани в нормативен акт или международни споразумения, те стават задължителни за прилагането
на конкретния нормативен акт или споразумение. В случая под задължителни стандарти следва да се разбират многобройните технически нормативни актове, които регулират железопътния транспорт.
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НА ФОКУС

Стандартите и адаптирането към
климатичните промени

Парижкото споразумение, което влиза в сила през ноември 2016 г., цели ограничаване на глобалното затопляне и
намаляване на емисиите на парникови газове в глобален
мащаб. И тук отново на помощ идват стандартите – неслучайно и Световният ден на стандартизацията тази година
премина под мотото „Да опазим планетата“.
БДС EN ISO 14090 „Адаптиране към климатични промени. Принципи, изисквания и указания“ дава възможност на организациите да определят приоритетите и да
разработят ефективна, ефикасна и осъществима система за
адаптиране, съобразена с конкретните предизвикателства,
свързани с климатичните промени. Основната му цел е да
предостави последователен, структуриран и прагматичен
подход за предотвратяване или минимизиране на вредата, която климатичните промени биха могли да причинят.
Прилагането на такъв подход дава възможност на организациите да обърнат внимание на адаптирането към климатичните промени при разработване, прилагане, подобряване и актуализиране на политики, стратегии, планове и
дейности.
Стандартът определя принципите, изискванията и указанията за адаптиране към климатичните промени. Приложим
е за всяка организация, независимо от нейната големина и
естество на дейност: например местни, регионални, международни, бизнес организации, конгломерати, промишлени сектори, компании за управление на природни ресурси.

Принципи:
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•

Перспектива, насочена към промяна

•

Гъвкавост

•

Интегриран подход

•

Устойчивост

БДС Компас, брой 4/2020

• Синергия между адаптиране и смекчаване на
климатичните промени
•

Системно мислене

•

Прозрачност

•

Отговорност

Структурата на стандарта обхваща и подробно обяснява:
•

предварителното планиране

• оценяването на въздействията, включително на
възможностите
•

планирането на адаптирането

•

изпълнението

•

наблюдението и оценяването

•

отчитането и комуникацията.

Действията за адаптиране към климатичните промени
могат да бъдат категоризирани в твърди и меки мерки.
Примерите за меки мерки са свързани с изграждането на
адаптивен капацитет и включват промяна в поведението,
развиване на нови знания, включване на климатичните
промени в политиките и оперативните процедури на организацията, обучение, застраховане, системи за ранно
предупреждение, строителни стандарти, повишаване на
осведомеността, реформа в управлението на общественото здраве и планиране на ползването на земя. Твърдите
мерки могат да бъдат сиви или зелени. Сивите обикновено
включват структурни подходи като инфраструктура и/или
сгради, например, диги и морски стени за приспособяване
към повишаване на морското равнище, охлаждане на сгради и градски зони, като се използват пасивни архитектурни решения. Зелените мерки включват адаптиране към

Някои действия за адаптиране към климатичните промени предполагат постепенни промени в текущите системи
и операции, докато други предполагат по-фундаментална
трансформация. Постепенното адаптиране включва разширяване на действията, които понастоящем са общоприети
начини за намаляване на загубите или увеличаване на ползите от променливостта на климата и екстремни събития,
като увеличаване на съществуващите защитни средства от
наводнения, промяна на системите за предупреждение за
атмосферни влияния и увеличаване на водоснабдяването.
В по-голяма степен стратегическото адаптиране включва
преместване на дейности в зона, съобразена с климата,
преместване на застрашена инфраструктура, промени в
предлаганите продукти на организацията и промени в начина на снабдяване на входните материали и компоненти.
Организацията трябва да изготви план за изпълнение,
който да:
• документира процесите, включително входящите
данни и резултатите, които осигуряват изпълнението на действията, определени в плана за адаптиране
• определя непредвидени обстоятелства, за да се
постигне успешно изпълнение, когато се установи, че
действията не са в състояние да осигурят желаните
резултати
• предвижда приспособяване при признаване на нови
научни факти или обстоятелства.

Необходимо е например да се покаже в плана за изпълнение как организацията:
• разполага с подходящи нива на организационна
способност и ресурси за осъществяване на действия
за адаптиране към климатичните промени

НА ФОКУС

екосистемата, например, зони за защита от наводнения,
растителност и водни съоръжения за охлаждане на градските зони, естествени почвени повърхности за управление на дъждовни води и агроекология.

• внедрява процесите на адаптиране към климатичните промени в своите политики, стратегии и процеси, както и оперативни дейности
• има създадена организационна структура, която
определя ролите и отговорностите при прилагането
на адаптирането към климатичните промени
• актуализира плана за изпълнение според изискванията
• може да се адаптира към нови възможности за
подобряване на резултатите
• води своевременен диалог със заинтересуваните
страни
•

има определени цели за подобряване.

Заради дългосрочния характер, променливите и несигурността на климатичните промени, дългосрочният резултат
от плана за адаптиране невинаги може да бъде оценен в
кратки срокове. Това, което може да се направи, е да се
наблюдават процесите и да се използват „проксисървъри“
(сървъри-посредници), които по-добре улавят вероятните
въздействия на плана за адаптиране. Затова е важно да се
разработят индикатори, така че мониторингът и оценяването да могат да се използват за предприемане на необходими коригиращи действия.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 4/2020

21

Знаете ли, че:

Стандартите се грижат
за безопасна Коледа

Стандартите ни съпътстват в делник и в празник и се
грижат за нашето здраве и безопасност. И тъй като идват
големи празници, представяме стандарти за чудесна и
безопасна Коледа.
Новата година вече идва не с тиха молитва за нещо подобро, а с шумни фойерверки за разтърсващи емоции.
Стандартите от серията БДС EN 15947 ни помагат да празнуваме безопасно, колкото и гръмоотвержено да предизвикваме здраве и късмет през следващата година.
БДС EN 15947-1 „Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 1: Терминология” съдържа
редица термини относно проектирането, конструкцията,
първоначалното опаковане и изпитване на фойерверки.
БДС EN 15947-2 „Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 2: Категории и видове фойерверки” определя три категории фойерверки, в зависимост от степента на опасност.
БДС EN 15947-3 „Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1,2 и 3. Част 3: Минимални изисквания за етикетиране” определя минималните изисквания
за етикетиране на първичната или сборната опаковка на
различните видове фойерверки.

химични свойства, електрически свойства, хигиенни изисквания и изисквания за опаковките. Стандартът се състои
от следните части:
• Част 1: Механични и физични свойства
• Част 2: Възпламенимост
• Част 3: Миграция на определени елементи
• Част 4: Комплекти за химични опити и свързани с
тях дейности
• Част 5: Химични играчки (комплекти), различни от
комплектите за химични опити
• Част 7: Бои за рисуване с пръсти. Изисквания и
методи за изпитване
• Част 8: Играчки за активни игри, използвани в
домашни условия
• Част 9: Органични химични съединения. Изисквания
• Част 10: Органични химични съединения. Подготовка на проба и екстракция
• Част 11: Органични химични съединения. Методи за
анализ

Празниците са най-чакани от децата заради струпаните под елхата подаръци. А за да не се превърне играчката в плачка, решаваща роля имат стандартите от серията
БДС EN 71 „Безопасност на играчки“. В тях се определят съществените изисквания за безопасност по отношение на физични и механични свойства, възпламенимост,
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• Част 12: N-нитрозамини и N-нитрузируеми вещества
• Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието,
козметични комплекти и игри, насочени към обонянието
• Част 14: Батути за употреба в домашни условия.

Тук се включват и популярните видеоиграчки с екран и
средства за задействане като джойстик или клавиатура.

Свещите създават празнично настроение на новогодишната трапеза. Но както и при повечето забавления, за да сме в
безопасност, отново на помощ идват стандартите.

БДС EN 15493 „Свещи. Спецификация за защита от
огън” гарантира защита по време на използване на свещите, като се ограничава рискът от пожар и нараняване.

БДС EN 15494 „Свещи. Етикети за безопасност на продукта” определя каква информация да съдържат етикетите на свещи, предназначени за горене на закрито, за да се
осигури безопасност и защита от пожар и нараняване.

БДС EN 15426 „Свещи. Спецификация за отделяне
на сажди” определя изисквания и метод за изпитване за
оценяване образуването на сажди при горенето.

Знаете ли, че:

Електрическите играчки са много любопитни и интересни за малчуганите и тук на помощ идва стандартът
БДС EN 62115 „Електрически играчки. Безопасност”.

(БДС Компас)
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Българският институт за стандартизация честити
Коледно-новогодишните празници и пожелава здрава,
спокойна и успешна 2021 година!

