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Deklaracja zgodno ś ci składnika interoperacyjno ś ci WE
WPS M.U.1/04/2016
WPS S.A. Mirosław Ujski
64-850 Uj ś cie, Mirosław Ujski 51
(67)284 03 40

deklarujemy na własn ą odpowiedzialno ść , że nastę pują cy składnik interoperacyjno ści:

PODKŁAD STRUNOBETONOWY typu PS-94 i PS-94M
kt6reo dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z dyrektywami UE i w łaściwymi technicznymi specyfikacjami
interoperacyjno ś ci:
Tytuły dyrektyw - 2008157/WE z 17 czerwca 2008 w sprawie Iriteroperacyjno ś ci Systemu Kolei we Wspólnocie.
Tytuły TSI - 129912014 Infrastruktura systemu kolei w Unii Europejskiej.
W celu zadeklarowania zgodno ści zastosowano poni ższe procedury:
Moduł procedury oceny zqodno ści składnika interoperacyjno ś ci - CH Zgodność w oparciu o pełny system zarz ą dzania
jako ś ci ą,
Podkłady PS-94 i PS-94M s ą stosowane jako podpory no ś ne do przekazywania obci ąże ń od szyn na podsypk ę
i utrzymania odpowiedniego położenia szyn wz Łę dem siebie.

Obowi ą zuj ą nastę pują ce warunki stosowania:
W nawierzchni kolejowej wykonanej z szyn typu 60E1 i 49E1, o pochyleniu poprzecznym 1:40, z zastosowaniem
systemu przytwierdze ń typu SB.
W torach o szer. 1435 mm.
Przy nasteouiacych kombinaciach nacisku osi oraz oredko ś ci Dociaciu:

Kod ruchu
Nacisk osi [t]
Predko ść na linii [km/hi

P2
20
200-250

-

P3/1P4
22,5
120-200

P5
20
80-120

F1/F2
22,5
100-120

F3
20
60-100

Ocena przeprowadzona przez jednostk ę notyfikowan ą :
Instytut Kolejnictwa
ul. J Chłopickieo 50, 04-275 Warszawa
w dniu: 16-17 marca 2016r.
Uzyskano: Certylikat Uznania Systemu Zarz ą dzania jako ś ci ą
Numer Certyfikatu: 1467/CH/161INF/PL/459
Certyfikat wa żny do dnia: 13 kwietnia 2018r.

Odniesienie do specyfikacji europejskich:
PN-EN 13230-1: 2009 Kolejnictwo. Tor. Podk łady i podrozjazdnice betonowe. Cz ęść 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 13230-2: 2009 Kolejnictwo. Tor. Podk łady i podrozjazdnice betonowe. Cz ęść 2: Podkłady monoblokowe
z betonu spr ężonego.
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Mirosław Ujski, 15 kwietnia 2016r.
WYTWÓRNIA PODK Ł ADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A.

Franciszek Bednarski Prezes Zarz ą du - Dyrektor

