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Předmluva

Tato evropská norma (EN 1366-4:2006) byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární
bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 dát 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 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic)
EU.

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

–      Část 1:      Vzduchotechnická potrubí

–      Část 2:      Požární klapky

–      Část 3:      Těsnění prostupů

–      Část 4:      Těsnění spár

–      Část 5:      Instalační kanály a šachty

–      Část 6:      Zdvojené podlahy a duté mezistropy

–      Část 7:      Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

–      Část 8:      Potrubí pro odvod kouře

–      Část 9:      Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

–      Část 10:    Kouřové klapky

–      Část 11:    Systém požární ochrany pro základní rozvody (připravuje se)1)



_______________
1)       Bude vydána.
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Úvod
Těsnění spár se vkládá do spár, prázdných prostorů, mezer a jiných přerušení uvnitř jednoho nebo
mezi dvěma či více konstrukčními prvky.

Tyto otvory jsou obvykle označovány jako lineární, protože jejich délka je větší než jejich šířka - v
praxi se definují typickým poměrem nejméně 10:1.

Spáry se v budovách vyskytují z následujících důvodů:

a)  přípustné rozměrové tolerance mezi dvěma nebo více konstrukčními prvky, např. mezi
nenosnými stěnami a stropy;

b)  řešení postihující různé pohyby vyvolané teplotními rozdíly, seismickou činností a větrem;

c)  důsledek nevhodného řešení, nepřesné montáže, oprav nebo poškození budovy.

Účelem zkoušek v této evropské normě je stanovit:

a)  účinek těsnění spár na celistvost a izolační schopnost konstrukce;

b)  celistvost a izolační schopnost těsnění spár;

c)  účinek pohybů v podpěrné konstrukci na požární vlastnosti těsnění spár (viz přílohu B).

Výsledky těchto zkoušek jsou jedním z faktorů při posuzování požárních vlastností těsnění spár.

Příloha A popisuje principy normových podmínek těsnění spár, jestliže mezi styčnými plochami
nedochází k mechanicky vyvolanému vzájemnému pohybu.

Příloha B uvádí normové podmínky spár, jestliže při zkoušce požární odolnosti dochází k mechanicky
vyvolanému pohybu protilehlých ploch spáry.

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. Mechanické a manipulační riziko může vzniknout i při montáži
zkušebních vzorků nebo konstrukcí, při jejich zkoušení a při likvidaci zbytků po zkoušce.

Je nutno zhodnotit všechna potenciální rizika a 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.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti těsnění spár na podkladě jejich
zamýšleného konečného použití. Tato evropská norma se používá spolu s EN 1363-1.

Tato evropská norma obsahuje následující zkoušky:

–      bez mechanicky vyvolaného pohybu;

–      mechanicky vyvolaný pohyb před nebo během působení ohně.

Tato  evropská  norma  neuvádí  kvantitativní  údaje  o  intenzitě  úniku  kouře  a/nebo  horkých  plynů,  ani  o
přenosu či tvorbě dýmu.

Tato evropská norma se nezabývá nosností těsnění spár.

-- Vynechaný text --


