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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50577:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 20 Elektrické kabely.

Jsou stanovena tato data: 

•
nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2016-11-02
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-11-02

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Kabely jsou zkoušeny ve standardizované vzorové instalaci, s minimálním poloměrem ohybu a jsou
vystaveny podmínkám požáru podle normové křivky závislosti teplota/čas podle EN 1363-1, což



odpovídá podmínkám uvedeným v mandátu M/117 pro P klasifikaci.

POZNÁMKA Zkušební metoda v EN 50200 zahrnuje vystavení požáru za stanovených podmínek
odpovídajících účinku konstantní teploty a vyhovuje požadavkům Mandátu M/117 pro PH klasifikaci.

Úvod

Účelem této zkoušky je vyhodnotit schopnost elektrických kabelů zachovat celistvost elektrického
obvodu v průběhu definovaného času při vystavení účinku ohně podle podmínek normy EN 1363-1
pro normovou křivku závislosti teplota/čas, jsou-li nainstalovány za standardizovaných
reprezentativních podmínek.

Podmínky vystavení účinku ohně a obecné uspořádání v této evropské normě jsou obdobné těm,
popsaným
v dokumentu prEN 1366-11 [1], který vyvíjí CEN/TC 127, a v budoucím dokumentu pro systémy
vedení kabelů (CMS) pro požárně odolné instalace, který by měla vyvinout CLC/TC 213 [2]. Obě tyto
normy byly zpracovány v režimu spolupráce Mode 4 mezi CEN/TC 127, CLC/TC 213 a CLC/TC 20.

Zkušební instalace byla navržena tak, aby bylo možné pro provedení zkoušky použít jak ve svislou,
tak vodorovnou zkušební komoru.

Standardizovaná reprezentativní podmínky mohou být uspořádány následujícím způsobem:

„U“ nebo „S“ ve vodorovné peci;a.

„U“ a „S“ ve vodorovné peci ab.

„U“ ve svislé peci.c.

Upozornění – Všechny osoby, které organizují a provádějí tyto zkoušky požární odolnosti, si musí být
vědomy toho, že zkoušení za podmínek požáru může být nebezpečné a že je možné, že v průběhu
zkoušky může vznikat toxický a/nebo zdraví škodlivý dým a plyny. V průběhu instalace zkušebních
vzorků nebo upevňování konstrukcí, při jejich testování nebo při likvidaci zbytků po zkoušce mohou
nastat mechanická, elektrická nebo pracovní rizika.

Mělo by být provedeno vyhodnocení všech potenciálních nebezpečí a rizik na zdraví a měla by být
identifikována a provedena bezpečnostní opatření. Měly by být vydány písemné bezpečnostní
pokyny. Dotčené osoby by měly být odpovídajícím způsobem proškoleny. Zaměstnanci laboratoře by
měli zajistit neustálé dodržování psaných bezpečnostních pokynů.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro vyhodnocení zachování funkční integrity obvodu
elektrických kabelů, které mají vnitřní požární odolnost, aby bylo možné tyto kabely klasifikovat
podle EN 13501-3.

Zkouškou se stanoví čas funkčnosti u celistvosti obvodu elektrického kabelu, je-li vystaven účinku
ohně podle normové křivky závislosti teplota/čas podle EN 1363-1.

Tato evropská norma se používá současně s normou EN 1363-1.



Tato evropská norma platí pro elektrické silové a ovládací kabely se jmenovitým napětím do
600/1000 V včetně.

Kabel je zkoušen za standartních reprezentativních podmínek instalace.

Zkouškou se nehodnotí vlastnosti systému pro vedení kabelů.

POZNÁMKA Optické kabely a měděné metalické komunikační kabely mohou být s použitím této
metody zkoušeny, nicméně ověřovací postupy pro takové typy kabelů byly v době rozeslání tohoto
dokumentu pro hlasování stále v přípravě (2015-07-24).

Tato evropská norma obsahuje přímou aplikaci (Příloha A) a pravidla pro rozšířenou aplikaci
výsledků zkoušek (EXAP) (Příloha B).

Výběr kabelů, které musejí být vyzkoušeny pro klasifikaci celé řady, je uveden v příloze B. V případě,
že výběr kabelů neodpovídá příloze B, jsou výsledky zkoušky aplikovatelné jen na zkoušené typy
kabelů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


