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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16733:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost
staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2016 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 února 2018.

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 byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tato norma je vypracována na žádost mandátu Evropské komise M/385. CEN/TC 127 byla požádána
k vypracování této zkušební metody ke stanovení možnému vzniku žhnutí u stavebních výrobků. Tato
zkušební metoda je součástí klasifikačního systému reakce na oheň EK.

Úkolová skupina 6 CEN/TC 127/WG 4 byla vytvořena pro vypracování této zkušební metody.
V začátcích jejího vývoje, bylo zjištěno, že termín „žhnutí“ jak je definován v EN ISO 13943, zcela
neodpovídá specifickému chování hoření stavebních výrobků. Konkrétně zvýšení teploty, které je
považováno za typický proces doutnání, není v definici podle EN ISO 13943 uvažováno. Proto
úkolová skupina za účelem vyjasnění změnila termín žhnutí na doutnání. Doutnání je definováno
v této normě jako „hoření materiálu bez plamene a s nebo bez viditelného světla“. Toto zahrnuje
i žhnutí.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orgány 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, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato zkušební metoda byla vypracována s uvážením metod NT FIRE 002 a NT FIRE 035 a norem
BS 5803-4 a Önorm B 3800. Specifikuje zkoušku pro stanovení náchylnosti výrobků k souvislému
doutnání při zkoušení ve svislé orientaci. Metoda nepředepisuje mechanicky ovlivněný průtok
vzduchu skrz zkušební vzorek, jelikož toto by nereprezentovalo většinu konečných použití.

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. Manipulační nebezpečí může vzniknout
i během zkoušení zkušebních vzorků 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.

Musí být poskytnuty vhodné způsoby hašení vzorku s ohledem na to, že některé vzorky mohou
během zkoušky hořet značným plamenem. Ruční kropení vodou nebo systém s inertním plynem,
např. stlačený dusík, které
mohou být mířeny přímo na hořící plochu, mají být dostupné spolu s ostatními způsoby hašení,
například hasicími přístroji atd.

V některých případech může být doutnání velmi složité zcela uhasit a je nutné vzorky ponořit celé do
vody.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu ke stanovení náchylnosti (schopnosti) stavebního
výrobku k souvislému doutnání při vystavení otevřenému plamenu za vlivu přirozeného konvekčního
proudění vzduchu.

Je určena pro všechny stavební výrobky klasifikované podle EN 13501-1. Podrobnosti o tom, jak je
výrobek osazen a upevněn pro tuto zkoušku, jsou uvedeny v příslušných normách výrobku. Oblast
aplikace výsledků zkoušek je definována v normách výrobku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


