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Úvod

Části 1 a 2 IEC 60332 specifikují metody zkoušek pro šíření plamene pro jeden vertikálně instalovaný
vodič nebo kabel. Nelze předpokládat, že když kabel nebo vodič vyhovuje požadavkům Částí 1 a 2,
bude se potom podobným způsobem chovat i svazek stejných kabelů nebo vodičů. To je dáno tím, že
šíření plamene podél svislého svazku kabelu závisí na mnoha činitelích, jako je:

objem hořlavého materiálu vystavený požáru a jakémukoli plameni, který může být vytvářen hořeníma.
kabelů;
geometrické uspořádání kabelů a jejich vztah ke krytu;b.
teplota, při které je možno zapálit plyny uvolňované z kabelů;c.
množství hořlavého plynu uvolněného z kabelu při daném oteplení;d.
objem vzduchu procházející instalací kabelů;e.



konstrukce kabelu, např. pancéřovaný nebo nepancéřovaný kabel, vícežilový nebo jednožilový;f.

Vše předcházející předpokládá, že při působení vnějšího požáru jsou kabely schopny zapálení.

Část 3 IEC 60332 uvádí v různých částech detaily zkoušek tam, kde je určitý počet kabelů svázán do
svazku tak, aby vytvořily zkušební vzorky instalace. Pro snadnější použití na rozlišení zkušebních
zařízení a pro různé kategorie zkoušek, jsou části normy označeny takto:

Část 3-10: Zařízení

Část 3-21: Kategorie A F/R

Část 3-22: Kategorie A

Část 3-23: Kategorie B

Část 3-24: Kategorie C

Část 3-25: Kategorie D

Části od 3-21 výše definují objemové kategorie a příslušné postupy. Kategorie jsou rozlišeny dobou
trvaní zkoušky, objemem nekovového materiálu zkoušeného vzorku a způsobem montáže vzorku pro
zkoušku. Ve

všech kategoriích jsou kabely s alespoň jedním vodičem o průřezu větším než 35 mm2 zkoušeny
v prostorově rozložené konfiguraci, zatímco kabely s vodiči o průřezu 35 mm2 nebo menším a optické
kabely jsou zkoušeny v konfiguraci vzájemného dotyku.

Kategorie nejsou nutně vztaženy k různým hladinám bezpečnosti ve skutečné instalaci kabelů.
Prakticky instalovaná konfigurace kabelů může být hlavním ukazatelem pro úroveň šíření plamene,
která se vyskytne při skutečném požáru.

Způsob montáže popsaný jako kategorie A F/R (Část 3-21) je určena pro speciální konstrukce kabelů
použité ve zvláštních instalacích.

Kategorie A, B, C a D (Části 3-22 až 3-25 v uvedeném pořadí) jsou určeny pro všeobecné použití tam,
kde jsou použity rozdílné objemy nekovových materiálů.

1 Rozsah platnosti

Soubor mezinárodních norem v částech 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 a 3-25 IEC 6032 stanovuje
zkušební metody pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů,
elektrických nebo optických, za definovaných podmínek.

POZNÁMKA Pro účely této normy pokrývá výraz „elektrické vodiče nebo kabely“ všechny izolované
kovové vodiče kabelu použité pro přenos energie nebo signálu.

Zkouška je určena pro typové schvalovací zkoušení. Požadavky na výběr kabelů pro typové zkoušeni
jsou uvedeny v příloze A. Šířeni plamene je měřeno jako rozsah poškození vzorku kabelu. Tento
postup muže být použit pro demonstraci schopnosti kabelu omezit šíření hoření.

Tato část IEC 60332 zahrnuje kategorii C a platí pro kabely nainstalované na zkušebním žebříku tak,
aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 1,5 litrů na jeden metr
zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 20 minut. Tento způsob montáže používá přední stranu



standardního žebříku. Tato kategorie je určena pro všeobecné použití tam, kde se požaduje
vyhodnocení nízkého objemu nekovových materiálů.

Požadavky na doporučené provedení jsou uvedeny v příloze B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


