CESTOVNÍ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ NB-CPR (SH 02)
Zprávu předkládá:
Účastník cesty:

Ing. Jaroslav Dufek
Ing. Jaroslav Dufek

Datum konání:
Místo konání:

2017-03-31
Conference Center Sparebank 1 SMN, Trondheim, Norsko

Program jednání :
Zahájení jednání
Předseda Gay Blume (GB) přivítal přítomné a poděkoval pořadatelům tohoto jednání
Anně Steen-Hansen a kolegům z SPFR.
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Schválení programu
Program jednání byl schválen včetně přidání otázky týkající se FPC dohledů
vznesených zástupcem Delta (Dánsko), které byly zařazeny do části „Různé“.

N708rev1
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Schválení zprávy ze 44. zasedání, konaného 2016-11-17
Zpráva byla schválena s jednou připomínkou, týkající se odstranění tvrzení
z Tech-Sec GNB-CPR od Anderse Elbeka v předposledním odstavci bodu 3.

N703
Úkol: Tajemník
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Projednání záležitostí, které nejsou jinde v programu řešeny
• Stav FAQ databáze GNB-CPR: Dohled (N686)
Toto téma stále čeká na rozhodnutí od TG v GNB-AG, viz zpráva ze zasedání
SH 02 ze zasedání v listopadu 2016.

4
4.1

4.2

•

EN 877 – Zkoušky SBI pro litinové potrubí: Otázky z TC 203/ WG 3
Stručný výtah ze zprávy ze zasedání SH 02 z listopadu 2016 byl předán
Renaudovi Subra, předsedovi TC 203/ WG 3, který si vyžádal kopii zprávy
ze zasedání. SH 02 odsouhlasilo, že tajemník mu může zaslat konečnou verzi
zprávy ze zasedání SH 02.

•

EN 14509 – Odpovědi na otázky z Itálie (N671rev1)
Kvůli chybějícím odpovědím na dotazník, byl tento bod uzavřen.

Poziční dokumenty SH02 (CPR)
EXAP a měděné kabely pro komunikaci
Tento poziční dokument byl zaslán do Tech. Sec. GNB-CPR ke kontrole.
Po dokončení revize bude předložen k připomínkovacímu řízení v rámci SG
po 6 týdnů před FV a vydáním dokumentu. Yannick Le Tallec, předseda
SH 02 WG 10 pro kabely, požádala o zpracování kontroly co nejrychleji.
Stav jiných návrhů pozičních dokumentů (dále jen PD) / doporučení
• Odběr vzorků
Revize SP (nyní RISE) zjistila, že dva již vydané PD, které uvádějí pokyny
k odběru vzorků (NB-CPR/639r1 a NB-CPR/AG/03/002r3), a které zahrnují
obecné pokyny k základním charakteristikám v AVCP 1 a AVCP 1+, platí také
pro „charakteristiky požárních vlastností“ a jsou dostačující k odběru vzorků
z výroby, skladu nebo prototypů. SH02 se shodlo, že jelikož nepokrývají „výrobu
na více místech“, SH 02 by měla revidovat tyto vydané dokumenty než vydat
nový PD.
Tajemník zašle oficiální žádost Tech. Sec. GNB.CPR k revizi horizontálního
dokumentu N639r1, včetně dopisu z SP (N720) a kopie připomínek od Rosse
Newmana, které byly zaslány před pár lety po prvním vydání pozičního
dokumentu. Až bude dostupný návrh revidované verze, SH 02 bude mít možnost
zaslat připomínky před jeho vydáním.

Úkol: Tajemník

N681rev2
Úkol.
Tech.
Sec. GNB

N558rev
N687 a N694
N720

Úkol.
R. Newmann /
Tajemník
/
Tech.
Sec
GNB-CPR
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•

Článek 46 a používání zařízení mimo laboratoř
Bylo odsouhlaseno, že tento dokument je dobrý základ pro AG k revizi
horizontálního PD, nejen protože nyní máme několik let zkušeností. Toto by však
nemělo zdržet postup prací na PD SH 02.

Dále k diskuzi o obsahu části 2.4 a 4 – Protokoly o zkoušce a klasifikaci. Byl dosažen
kompromis za účel posunout práce na tomto dokumentu bez dalšího zdržení, čímž
SH 02 souhlasí, že pokud byla zkouška provedena ve zkušebních zařízeních mimo
prostory NB, má to být uvedeno pouze v protokolu o zkoušce a ne v protokolu
o klasifikaci. Navzdory použití slova „může“ místo „musí“ v posledním odstavci
části 1, předseda považoval příklady uvedené v následujících částech jako příliš
limitující. Musí být jasně uvedeno, že jakékoli příklady v seznamech v části 2 až 4 PD
slouží pouze jako příklady ke zjednodušení rozhodování pro NB.
Závěrem, předseda zašle připomínky k dokumentu před následnou revizí
Yannick Le Talec, po které bude dokument dostupný k připomínkám po dobu 4 týdnů
před odesláním do Tech. Sec. GNB-CPR k závěrečným připomínkám, schválení
a vydání.

4.3

4.4
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N559rev6

Úkol.
Předseda
SH 02 / Y L T /
Tajemník

•

Úprava FSG R002rev1: EXAP a protokoly o klasifikaci
Není zde nic nového..

Úkol. Tajemník
–
zachování
bodu
na programu

•

EN 1363-1 termoelektrické články ovlivnění horkými plyny
Připomínky z IBS (Švýcarsko) týkající se pohyblivých spojů byly prodiskutovány
a zapracovány do tohoto návrhu. Byl vznesen dotaz týkající se pevných
termoelektrických článků, zda není potřeba uvést zde další příklad. PD bude
dokončen a rozeslán k připomínkám před zasláním do Tech. Sec.

N639rev3

Návrh revize PD: Reakce na oheň Zkoušení a klasifikace neupravených
a retardéry hoření upravených výrobků ze dřeva (NB-CPD SH02-12-096/draft 6)
Philip Howard a Janet Murrell zpracovali 6. návrh (draft 6) revidovaného dokumentu
se zapracovanými připomínkami zaslanými v časovém rámci domluveném
na posledním zasedání. Tajemník následně rozeslal kopii tohoto dokumentu
do SG 18 a SG 20 8. března s upozorněním na zaslání připomínek do konce května.
Philip a Janet budou mít dostatek času k prostudování těchto připomínek a zpracovat
další revize k rozeslání v září do SH 02. Revidovaný PD může být podepsán členy
na dalším zasedání k předání do Tech. Sec. GNB-CPR. Rupert Ehrlenspiel zmínil, že
PD se zabývá deskami, ale ne jinými formami dřeva. Toto nebylo zájmem autorů,
proto byl požádán o zaslání připomínky v oficiální šabloně. Tech. Sec. žádá SH 02
o rychlé zpracování kvůli neodkladnosti tohoto dokumentu.

Úkol.
G
Wackerbauer /
Tajemník

Úkol.
R Ehrlenspiel
/ P Howard /
J Murrell /
Tajemník

Doporučení SH 02 (CPD) – stav revizí doporučení vydaných pod CPD
Nebyl uveden žádný vývoj. Předseda nyní požaduje, aby všechny revize byly
dokončeny a odeslány k připomínkám SH 02 do září 2017. V zásadě navrhuje, aby
pokud musí být smazány všechny kapitoly v dokumentu, je vhodné zrušit celý
dokument, ale pokud má být smazáno pouze pár článků, je vhodné jej revidovat.
Pokud se o zpracování konkrétních dokumentů nepřihlásil žádný dobrovolník,
předseda již vydal pokyny ke zrušení těchto dokumentů. Historické dokumenty CPD
jsou zavedeny pod „zrušené dokumenty SH 02“ ve složce „Doporučení SH 02“
na CIRCABC.

N611rev7

Zpráva SH02/TG1 – EN 16034 a EXAP
Předseda shrnul práci v TG1 (N713) a uvedl, že v současnosti probíhá práce
na pravidlech EXAP pro ocelové dveře v CEN TC 127/WG 3/TG 2. Pravidla EXAP
v EN 15269-2 musí být revidovány, zvláště obecné pravidlo, že doplňkové zkoušky
podle sloupce 5 v tabulce A1 mají být provedeny pouze ze strany zavírání dveří, což
je diskutabilní. Mnoho průkazných zkoušek ukazuje, že ve většině případů, zkoušky
z ohřívané otevírací strany (dveře otvíravé do pece) jsou nejhorší podmínky

N713

Úkol. Všichni
dobrovolníci
uvedení
v N611 rev7
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pro izolované ocelové dveřní sestavy. Existuje přibližně 20 příkladů výrobců, kteří
mají dostupné protichůdné průkazné zkoušky. V příloze jsou uvedeny 3 příklady,
které byly také uvedeny do programu zasedání konaného 8. března. Dále byl
připraven návrh, aby toho obecné pravidlo nepoužívaly NB, dokud toho nebude
opraveno v textu normy.
S ohledem na bod 8 této zprávy, Andrzej Borowy z ITB (Polsko) požádal TG
k uvážení dotazu týkajícího se vnějších dveří, které jsou používány jako vnitřní,
ale v zásadě se jedná o dvě různé konstrukce. Toto není v působnosti SH 02 jelikož
výrobce/vlastník označení CE dveří je zodpovědný za vydání DOP podle
harmonizované EN. Vlastník objektu má zkontrolovat ve spolupráci s místním
stavebním úřadem, zda vnější dveře mohou být používány jako vnitřní, a zda jsou
zde nějaké požadavky na požární odolnost. Návrh PD na historické údaje (N721)
je právě revidován TG, jejíž další zasedání je 13. června v Barceloně.
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Doba platnosti protokolů o zkoušce
Bylo obdrženo pouze 8 odpovědí na tento dotazník. SH 02 zmínilo, že pravidla pro
doby platnosti pro různé druhy protokolů nemusí být stanoveny akreditačními
orgány. U certifikátu CE je na NB a výrobci, zda stanoví dobu platnosti.

N710
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Rekce na oheň a odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle
EN 12101-2
Za EN 12101-2 je zodpovědná SG 07, která obdržela kopii tohoto dokumentu
k diskuzi. Předseda nyní informuje SG 07 o doporučení SH 02 že, pro klasifikaci
reakce na oheň musí být příslušné zkoušky provedeny s každým jednotlivým
materiálem použitým v NSHEV (včetně pohonu) s uvážením všech příslušných
pravidel uvedených ve zkušebních normách. Klasifikace reakce na oheň podle
EN 13501-1 celého NSHEV je dána materiálem, který má nejnižší klasifikaci

N711
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SH02 –WG10 – Kabely
Byly předloženy další informace ohledně kruhových zkoušek. 32 zkušebních
laboratoří se přihlásilo, ale koncem února potvrdilo zahájení pouze 21 z nich a 14
předložilo výsledky zkoušek. Mnoho zaslaných údajů ze zkoušek nebylo čitelných a
vyskytlo se pár problémů v několika zkušebnách. Např.:
• nejednalo se o osoby, které uváděli do provozu zkušební zařízení;
• neznalost skutečnosti, že opakované uvádění do provozu je nutné;
• neporozumění požadavkům uvedení do provozu, zejména stanovení hodnot k;
• nerealizace nových požadavků z normy verze 2011 z běžné praxe.
Přestože analýza měla být pouze jednoduchý úkol s možnostmi odpovědi ano/ne,
Interscience Communications na tomto úkolu strávili desetkrát více času, jelikož
některé zkušebny byly žádány o zaslaní až 6 různých souborů naměřených hodnot.
Na zasedání 21. února bylo proto rozhodnuto o nepřijímání zkušebních výsledků po
28. únoru. Přestože tyto výsledky nebudou zahrnuty v konečné zprávě, zkušeny je
mohou využít k porovnání s jejich vlastními výsledky. Předběžné výsledky se
očekávají 1. července a návrh zprávy k předložení FSG NB v listopadu.
Další zasedání WG 10 je naplánováno na 11. dubna v Bruselu.

N718
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Stav revize dokumentu nahrazujícího Pokynu G pod CPR
Zástupce EC tento dokument četl, ale musí ho projít ještě jednou prostudovat. Aby
se pokročilo v práci na tomto dokumentu, SH 02 rozhodlo, zaslat tento dokument AG
z GNB-CPR ke schválení jako „informační“ dokument.

N657rev1
Úkol.
Tajemník
AG
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Zpráva Poradní skupiny (AG) z GNB-CPR
Jediný bod, který bylo možno uvést od zasedání SH 02 v listopadu 2016, se týkal
možnosti, že CPR nebude revidováno. Jelikož EC má zájem diskutovat s AG
o výhodách CPR, Tech. Sec. GNB-CPR vyzval členy, aby mu sdělili kladné body.

Úkol.
Členové
SH 02
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Různé
Panu Mandsenovi bylo doporučeno prostudovat dokument 13/568 jako odpověď
týkající se FPC dohledů podle EN 50575.

Úkol.
Předseda
SH 02

Úkol:
G.Traina
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Datum a místo příštího zase dání
• Středa 22.11.2017, DMT, Dortmund
• Čeká se na potvrzení jarního zasedání 2018 (bude spojeno se zasedáním
EGOLF)
• Čtvrtek 22.11.2018, SATRA Kettering, UK

Závěry a doporučení:
–

Nadále sledovat vývoj a činnost SH 02 (CPR) a výsledky jednání a schválená doporučení
aplikovat do postupů posuzování shody autorizovaných osob v ČR, prostřednictvím
koordinačního pracoviště.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Dufek,

Přílohy:
- Všechny projednávané dokumenty jsou dostupné v el. podobě na stránkách CIRCABC.
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