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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1366-2:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost
budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2015.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1366-2:1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací sestává z následujících částí:

–    Část 1: Vzduchotechnická potrubí;

–    Část 2: Požární klapky (tento dokument);

–    Část 3: Těsnění prostupů;

–    Část 4: Těsnění spár;

–    Část 5: Instalační kanály a šachty;

–    Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy;

–    Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry;

–    Část 8: Potrubí pro odvod kouře;

–    Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku;

–    Část 10: Klapky pro odvod kouře;

–    Část 11: Systémy ochrany proti požáru kabelových rozvodů a příslušenství;

–    Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí.

Tato norma byla podrobena oficiální revizi v průběhu let 2009-2011. Byly zváženy různé připomínky,
ale vzaty v úvahu byly pouze ty, které přinášely větší srozumitelnost zkoušení. Nebyly provedeny
žádné změny, které
by prohlásily údaje z minulých zkoušek za neplatné. Tomu bylo cíleně vyhýbáno v těch oblastech, kde
se předpokládalo, že by k této skutečnosti mohlo dojít. Pokud k těmto problémům někde dochází, je
nutné zvážit podstatu původní zkoušky spolu s nově objasněnými fakty.

V této nové verzi byly provedeny následující technické změny:



–    Změny zahrnují skutečnost, že byl odstraněn koncept symetrie požárních klapek. Toto nemění
platnost
původních zkoušek, ale nyní to může znamenat, že budou nutné některé dodatečné zkoušky.

–    Obrázky byly upraveny, aby zobrazovaly více podrobností. Zkoušení mimo stěnu nebo strop,
probíhá nyní se stejnou vzdáleností mezi klapkou a podpěrnou konstrukcí. V tomto případě,
údaje z proběhlých zkoušek nejsou neplatné, ale jakákoliv zkouška provedená po vydání této
normy, musí probíhat v souladu s novými rozměry.

–    Byly přidány další informace ohledně umístění termoelektrických článků a pojetí
termoelektrických článků T3, T4 atd. k ujasnění, který termoelektrický článek zvolit a kdy. Dále
byl přidán podrobný popis týkající se doplňkových termoelektrických článků umístěných kolem
nespojitostí.

–    Byly přidány doplňkové informace týkající se podrobností ohledně zkoušení požárních klapek
k prokázání izolač-
ních vlastností s požární klapkou nepřipojenou k potrubí, s připojeným potrubím na jedné
straně nebo s připojeným potrubím na obou dvou stranách.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Účelem této zkoušky je posoudit schopnost požární klapky zabránit šíření požáru a kouře z jednoho
požárního úseku do druhého úseku systémem rozvodu vzduchu, který smí procházet požárně
dělicími stěnami a stropy.

Požární klapka je připojena (přímo nebo nepřímo pomocí dílu potrubí) k požárně dělicí konstrukci
způsobem
odpovídajícím skutečnosti. Na začátku zkoušky je klapka v otevřené poloze, čímž se zajistí, že snímač
teploty požární klapky je vystaven podmínkám v peci.

Měření teploty a celistvosti se během zkoušky provádí v různých částech zkušební konstrukce.
Netěsnost požární klapky se zjišťuje (průběžně během zkoušky) přímým měřením průtoku zavřenou
klapkou při konstantním rozdílu tlaku 300 Pa. Netěsnost požární klapky v zavřené poloze se zjišťuje
i při teplotě okolí, pokud je nutné dosáhnout nižší třídy netěsnosti.

Pokud bude požární klapka použita nepřipojena na jedné nebo na obou stranách k potrubí, může být
nutná doplňující zkouška k prokázání izolačních vlastností. Tato zkouška není nutná, pokud není toto
prokázání požadováno nebo pokud izolace není požadovaná vlastnost v konkrétní aplikaci.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat
pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí
uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a manipulační nebezpečí může
vzniknout i během montáže zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování
zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní
opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně
vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí prokázat, že trvale dodržují písemné bezpečnostní pokyny.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti požárních klapek
osazených v požárně dělicích konstrukcích navržených tak, aby odolávali průchodu ohně, kouře
a plynů při vysokých teplotách. Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1.

Norma není určena pro zkoušení požárních klapek v zavěšených podhledech.

Norma není určena pro zkoušení nemechanických požárních uzávěrů (viz EN 1366-12).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


