CESTOVNÍ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ NB-FSG (SH 02)
Zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Dufek
Účastník cesty:
Ing. Jaroslav Dufek
Datum konání:
Místo konání:

2016-04-29
IBS Linec, Rakousko

Úvod:
Zasedání jsem se zúčastnil jako zástupce oznámených subjektů ČR s využitím
možnosti čerpat finančních prostředky z Plánu standardizace – Programu rozvoje
zkušebnictví na rok 2016 – evidenční číslo 16/4.30/204, spojených s přípravou na
jednání a účasti na zasedání skupiny.
Program jednání :
Zahájení jednání
Předseda Gay Blume (GB) přivítal přítomné a poděkoval hostitelské organizaci.
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Schválení programu
Program jednání byl schválen s výhradou položky 9. návrh aplikace pokynu G, CPR
do bodu 5. Byly vzneseny následující požadavky na doplnění do bodu různé:
• MPA NRW, Germany - EA Resoluce 2014 (33) 30
• DMT, Germany – zkouška radiačním panelem
• MPA NRW, Germany - EN 15715 a zkoušení SBI
• ITB, Poland – EN 13964:2014 zavěšené podhledy

N652rev2
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Schválení zprávy ze 42. zasedání, konaného 2015-12-02
Zpráva byla schválena, s připomínkou 2 edičních oprav. Doplněna žádost pana
Anderse Elbeka (AE), technického tajemníka AG GNB-CPR, týkající se revize návrhu
pozičního dokumentu o odběru vzorků, který čeká na schválení od ledna 2014. Měl
by odkazovat na horizontální pokyn, a ne překrývat jej nebo duplikovat. Tajemnice
provede tyto opravy a revidovaný návrh uloží na CIRCABC.

N646r1
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Projednání záležitosti, které nejsou jinde v programu řešeny
Modifikace FSG R002rev1: Orgány provádějící EXAPs a vydávání protokolů o
klasifikaci.
Tento dokument bude zkontrolován a následně odeslán tajemnice pro uložení na
CIRCABC

Úkol:
Tajemnice

Úkol.
YLT

Stav pozičních dokumentů SH02 (CPR)
4
4.1 (i) pravidla EXAP pro kabely z optických vláken (FOC), (SH02/15/628r2): byl
schválen k publikaci AG dne 9. února 2016.
(ii) Zkoušení zapalitelnosti vícevrstvých výrobků vystavených přímému plamenu,
SH02/13/097r1: EA se omluvil za to, že opomenul nahrát tento dokument k podání
připomínek v únoru. Nyní je na CIRCABC, a protože je velmi technický, neočekává,
že by obdržel připomínky a tak předpokládá jeho schválení 9.6.2016.
(iii) EN 1363-1 TC ovlivněné horkými plyny – připomínky ze Slovinska
SH02/15/639r1: Připomínky Slovinsko: je potřeba dodatečné údaje týkajících se
zdroje horkých plynů. Předseda upozornil německou zrcadlovou skupinu, která vzala
na vědomí, že je dokument akceptovatelný. Za určitých okolností však dojde ke
zničení vzorku v průběhu zkoušky, a proto by bylo vhodné doplnit: „..pokud je po
zkoušce kontrola možná…“. AE poznamenal, že taková změna není zásadní a pokud
bude zapracováno do PD, měl být schválen.
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4.2 Revize pozičních dokumentů
•

4.3

4.4

4.5
5

6

Odběr vzorků (N558r1)
YLT odstranila veškeré texty, které byly duplicitní s horizontálním pokynem.
Dokument bude nahrán na CIRCAB a na příštím zasedání projednán.
• SH02 WG10 aplikace CPR požadavků na kabely podle EN 50575, N606rev4
Tento dokument byl poslán WG 10 přímo EA oficiálně je schválen od 28. dubna
Návrh pozičního dokumentu (dále jen PD) k čl.46, používání zařízení mimo
laboratoř NB (N559rev5)
I když je v současné době nedostatečný konsensus k potřebě tohoto PD pro
doplnění horizontálního pokynu /dále jen HP), vznikl „sledovaný případ“ na podporu
tohoto SH02 dokumentu, v neposlední řadě proto, že je v něm zahrnuto několik
konkrétních problémů souvisejících s požárem. Zaznělo, že některé informace
požadované členy SH02 nejsou řešeny v HP, a že by tato oblast, velmi důležitá pro
požární zkušební laboratoře, mohla být řešena zde. Dále bylo navrženo, že SH02 je
velmi blízko k dosažení kompromisu, který povede ke konsenzu, který je nutný
k tomu, aby se pokročilo v práci a došlo ke schválení AG. Tajemník nahrál nejnovější
verzi návrhu pozičního dokumentu WG10. SH02 k podání připomínek během osmi
týdnů (od 13. července 2016 )
Návrh revize PD: Reakce na oheň Zkoušení a klasifikace neupravených a
retardéry hoření upravených výrobků ze dřeva (SH02-12-096), N661
Paní Janet Murel (JM) vysvětlila, že změny v dokumentu byly zpracované Exova
(UK) ve spolupráci s původními autory z SP (Švédsko) a týkaly zejména znění, které
souvisí s povrchovými úpravami, jakož i různými způsoby, jak vylepšit požární
vlastnosti výrobků ze dřeva a trvanlivost. Změny budou předány AE pro uložení na
CIRCABC. Potom bude 8 týdnů na připomínky. Tajemník již také informoval SG20 a
SG 18 o stavu dokumentu.
Revidovaný návrh PD od ift Rosenheim: "hotpots" u skel, označených CE.
S ohledem na to, že nebyly žádné připomínky k tomuto návrhu PD je nyní schválen
SH02 a může být předán Tech. Sec. GNB-CPR AG.
Návrh převést Pokyn G pro CPR, N657
AE vysvětlil, že podle CPD měly pokyny status více úrovňového souhlasu. Pokyny
obsahují velmi cenné informace o tom, co je základem pro CPD a někdy také pro
CPR, ale není zde zřejmě místo pro takový dokument. Nicméně, tento Pokyn není
pokynem pro OS. Bude nezbytné posoudit, jakou formou by měl být převzat, protože
není možné jej jednoduše přijmout.
Odkaz na validaci evropského systému pro klasifikaci reakce na oheň stavebních
výrobků (Euro tříd) byl popsán jako jedna z nejdůležitější informací z tohoto Pokynu,
která má být uchovávána (pro něž bude 95% obsahu použito), protože vysvětluje
základ pro Euro třídy. Z tohoto důvodu musí být zveřejněn právní formou.
V návaznosti bylo dohodnuto:
• SP, Švédsko upraví předmluvu tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o informativní
zdroj
• Tajemnce potom uloží na CIRCABC po dobu 8 týdnů k připomínkám SH02
• Současně YLT toto projedná na příštím zasedání AG GNB-CPR a požádá o radu
EK, jak zpracovat tento dokument, aby nedošlo k zániku těchto cenných
informací.
Doporučení SH02, která byla vydána pod CPD: aktualizace a revize, N611 rev4
Předseda informoval SH02, že budou některá doporučení zrušena, pokud se
nenajdou žádní dobrovolníci k jejich přezkomání a aktualizaci, neboť mohou být v
rozporu s normami. YLT a A. Borowy (AB) již nabídli svou pomoc. Další níže uvedení
členové nabídli pomoc a převzali odpovědnost za určité dokumenty před příštím
listopadovým zasedáním.
YLT (Efectis FR), AB (ITB), A Craggs (SATRA Technology), M C Andersson (SP Fire
Research), B Restorff (MPA BAU Hannover) a J Murrell (Exova UK).
Tajemnice uloží revidovaný dokument N611rev4 do CIRCABC po dobu 8 týdnů (tj.
do 13. července 2016) s žádostí o další dobrovolníky. Po tomto datu zbývající
doporučení a stanoviska k CPD archivovány.

Úkol.
Členové
připomínky

Úkol.
Členové
–
připomínky

Úkol.
Členové
–
připomínky,
/JM/AE

Úkol:
SP/tajemník/
SH02/Y LT

N611rev4
Úkol:
tajemník

Zpráva NB SH 02 2016-04-29, strana 2 z 6

7

8

9

10

11
12
13

Užívání historických dat a AG dokument 15-661, N656
AE informoval o tom, že tento dokument ještě nebyl publikován, a tak by bylo možné
jej upravit. Otázky vznesené v IBS N656 a EN 16034 byly předloženy na nedávném
zasedání AG GNB-CPR, kde bylo rozhodnuto řešit toto společnou pracovní
skupinou, kterou by měla tvořit nedávno zřízená SH02 TG1 a také SG6 a ta by měla
navrhnout, jak pracovat s historickými daty pro okna a dveře. EA informoval, že
doposud není žádný horizontální pokyn, ale v případě potřeby, by se o tom mohlo
diskutovat. Bylo podotknuto, že jasné stanovisko k odběru vzorků výrobků pro
požární klasifikaci v dokumentu AG chybí.
Výtah z prezentace AE:
Datované a nedatované odkazy u souvisejících norem
• Jestliže určitá verze odkazuje na datovaný odkaz:
o Verze s odkazem platí vždy – dokonce i když je v CEN zrušena
o žádné změny v souvisejících normách nejsou účinné beze změny v hEN
o Viz GuidanceBase č 0033
• Jestliže určitá verze neodkazuje na datovaný odkaz (nedatovaný odkaz):
o Vždy se aplikuje aktuální norma CEN
o změny v souvisejících normách jsou účinné beze změny v hEN
o Viz GuidanceBase č 0034
• V případě změn:
o NB (OS) posoudí, zda změna je významná, tj. vede k rozdílným
výsledkům
o Jestliže je změna významná, požaduje se nové posouzení vlastností
o Viz GuidanceBase č 0035
Zpráva SH02/TG1 – EN 16034 a EXAPs, N655
Předseda oznámil, že TG identifikovala otázky k projednání na příštím zasedání dne
14. 6. 2016. Nechce, aby se zvýšil počet členů této skupiny, protože již je tam dost
osob na to, aby mohlo být dosaženo dohody. Uvedené cíle skupiny vytvoří společný
základ pro objasnění použití normy EN 16034 pro požární dveře a vyjasní EN 15725
a řadu EN 15269. YLT poznamenala, že v návaznosti na nedávné setkání SCC, je
velmi pravděpodobné, že zveřejnění normy EN 16034 bude opět odloženo.
SH02 –WG10 kabely
• Další vývoj v kruhových zkouškách (RR) napájecích kabelů třídy B2, C a D dle
EN 50399. Marina Andersson (MA) informovala, že řídící skupina RR se brzy
sejde, aby se dohodl nový harmonogram a data pro předložení výsledků
zkoušek. Vzhledem k velkému množství problémů s kalibracemi, dosáhlo pouze
7 laboratoří stavu, kdy mohou provést zkoušky.
• Dokument správná praxe (BP06): Správná laboratorní praxe – kruhové zkoušky
(N610). Tento dokument je dostupný na CIRCABC pod SH02 Best Practice
information. WG10 se rozhodla, že nebudou podporovat jeho schválení jako
pozičního dokumentu.
FAQ - dotaz z IFT Rosenheim: skupina skleněných výrobků, N653
Tento dotaz byl určen také SG09, ale dosud nebyla doručena žádná odpověď. AE
nabídl zajistit, aby tento bod byl projednán na příštím zasedání SG09. Bude tedy
nadále veden v evidenci, dokud SH02 neobdrží odpověď.
AG podskupina požár
YLTnavrhla, že v tomto okamžiku by pro tuto skupinu mohl být relevantní pouze
Pokyn G.
Zpráva Technického tajemníka GNB-CPR
Kopie prezentace AE bude zaslána pouze pro osobní potřebu, na základě žádosti
adresované tajemnici SH02.
Různé
• Dotaz z Itálie ohledně EN 14509, N659
Problémem je interpretace normy EN 14509 a zkoušení spojů. Jedná se o definování
typů spojů, zda lze překrývající se spoje hodnotit jako podobné a rozšířit výsledky na
všechny typy, nebo ne. Je nutné zkoušet všech 8 různých typů spojů nebo postačuje
spoj č.9 (nejhorší scénář)? Bylo dohodnuto, že Giombattista Traina připraví dotazník
pro oběh v SH02 na CIRCABC, s cílem zjistit, jak různé země interpretují „podobnost
spojů“.
• MPA NRW a EA rezoluce 2014 (33) 30

Úkol: AE/AG
GNB-CPR
informovat
vedoucí SH02
a SG6

Úkol:
G.Traina
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H. Rademacher (HR) informoval o tom, že došlo k ostré reakci ze strany průmyslu
proti této rezoluci, a to proto, že protokoly o zkouškách nesmí být znovu vydány,
pokud se změnil obchodní název nebo obchodní značka zkoušeného výrobku.
Domnívá se, že důsledkem tlaku průmyslu, bude pravděpodobně Rezoluce zrušena.
AE uvedl, že EA Rezoluce není závazná a že některé národní akreditační orgány to
prosazovaly, jiné ne. Bylo dohodnuto, že v konečném důsledku je to problém
k řešení zástupci průmyslu.
Vzhledem k nedostatku času již nebylo možné projednat další body.
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Datum a místo příštího zase dání
•
•
•

Čtvrtek 17.11.2016, LGAI Technological Center, Bellaterra (Barcelona)
Čeká se na potvrzení jarního zasedání po zasedání EGOLF
Středa 22.11.2017, DMT Dortmund

Závěry a doporučení:
–

–

Nadále sledovat vývoj a činnost SH 02 (FSG) a výsledky jednání a schválená
doporučení aplikovat do postupů posuzování shody autorizovaných osob
v ČR, prostřednictvím koordinačního pracoviště.
Na úrovni KKP projednat návrh dokumentu NB-CPR/SH02-13/558r2 a
případné připomínky zaslat do 2016-10-18

Zpracoval: Ing. Jaroslav Dufek,

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