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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13381-4:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost
staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 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 listopadu 2013.

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 ENV 13381-4:2002.

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

S ohledem na předchozí verzi, byly provedeny následující změny:

–    Byla změněna zkušební metoda k zavedení možností, které umožňují zatíženým nosníkům
dosáhnout průhybu o velikosti L/30.

–    Navíc metoda grafického vyhodnocení nyní obsahuje spojnicovou metodu sestrojení čar a nový
virtuální datový bod týkající se teploty v peci.

–    Tento dokument je kompatibilní s EN 13381-8 a zabývá se výslovně zkoušením a hodnocením
systémů pasivní požární ochrany (nástřiky, omítky, rohože a desky) navržených k ochraně
konstrukční oceli.

Tento dokument je součástí souboru norem EN 13381 s obecným názvem Zkušební metody pro
stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků. Ostatní části tohoto souboru jsou:

–    Část 1: Vodorovné ochranné membrány;

–    Část 2: Svislé ochranné membrány;

–    Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky;

–    Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky (tento dokument);

–    Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky;

–    Část 6: Ochrana aplikovaná na duté ocelové sloupy plněné betonem;

–    Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky;

–    Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.

UPOZORNĚNÍ Všechny osoby řídící a provádějící tuto zkoušku požární odolnosti musí
věnovat pozornost skutečnosti, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich
existuje možnost vzniku toxického a/nebo škodlivého kouře a plynů. Mechanická
a manipulační rizika mohou vzniknout i při montáži zkušebních vzorků nebo konstrukcí,



při jejich zkoušení a při likvidaci zbytků po zkoušce. Je nutno zhodnotit všechna
potenciální nebezpečí a rizika ohrožení zdraví a musí být stanovena a zajištěna potřebná
bezpečnostní opatření. Je rovněž nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní
pracovníci musí být odpovídajícím způsobem vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí zajistit
trvalé dodržování písemných bezpečnostních pokynů. Specifické zdravotní a bezpečnostní
instrukce zahrnuté v tomto dokumentu musí být dodržovány.

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.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti
konstrukčních ocelových prvků aplikací pasivních systémů ochrany proti požáru, které mohou být
použity jako nosníky nebo sloupy. Norma uvažuje pouze profily bez otvorů ve stojině. Bez dalšího
hodnocení není norma přímo použitelná pro konstrukční tažené prvky. Výsledky z analýzy I nebo
H profilů jsou přímo použitelné na L, U a T profily o stejném součiniteli průřezu, ať už jsou použity jako
jednotlivé prvky nebo jako vyztužení. Tato evropská norma se nevztahuje na tyče plného průřezu nebo
pruty.

Tato evropská norma pokrývá systémy ochrany proti požáru, které zahrnují pouze pasivní materiály
a nikoliv reaktivní požárně ochranné materiály, jak je uvedeno v této normě.

Vyhodnocení je navrženo tak, aby pokrývalo rozsah tlouštěk aplikovaného požárně ochranného
materiálu, rozsah ocelových profilů, charakterizovaných jejich součiniteli průřezu, rozsah
návrhových teplot a řadu platných klasifikačních dob ochrany proti požáru.

Tato evropská norma obsahuje postupy požárních zkoušek specifikujících zkoušky, které mají být
provedeny k určení schopnosti systému ochrany proti požáru zůstat soudržný a ve styku s ocelovou
konstrukcí a k zajištění údajů o tepelných vlastnostech systému ochrany proti požáru, při tepelném
namáhání podle normové křivky teplota/
čas uvedené v EN 1363-1.

Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádění dat, která lze použít jako přímé
vstupy pro výpočet požární odolnosti ocelových konstrukčních prvků v souladu s postupy uvedenými
v EN 1993-1-2 a EN 1994-1-2.

Tato evropská norma obsahuje také vyhodnocení, které předpisuje, jak se má provést analýza údajů
ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace.

Postup vyhodnocení se používá ke stanovení:

a)   korekčního součinitele a případného praktického omezení používání systému ochrany proti požáru
v podmínkách požární zkoušky (fyzikální technické parametry) na základě teplotních dat ze
zkoušek zatížených a nezatížených profilů;

b)   tepelně technických vlastností systému ochrany proti požáru (tepelně technické parametry) na
základě teplotních dat ze zkoušek krátkých ocelových profilů.

Meze použitelnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou definovány společně
s dovolenou přímou aplikaci výsledků pro různé ocelové profily, třídy oceli a daný systém ochrany
proti požáru.

Výsledky zkoušky a vyhodnocení získané podle této evropské normy jsou přímo použitelné pro
ocelové profily s tvarem průřezu I a H a pro uzavřené profily.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA ETAG 018-3 byl nahrazen EAD 350140-00-1106.
NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA ETAG 018-4 byl nahrazen EAD 350142-00-1106.


