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Zach, M.: Zkoušení kabelů v podmínkách požáru – zestárnutý FRNC kabel. Bakalářská 

práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2014. 

 Předmětem bakalářské práce je provedení a ověření vlastností FRNC kabelu 

v podmínkách požáru, který byl vystaven účinkům zrychleného stárnutí. Kabel je vystaven 

podmínkám tepelného stárnutí, jaké jsou standardně prováděné při stanovení 

mechanických vlastností podle příslušných technických podmínek.      
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Seznam symbolů, zkratek a značek 

a.s.   - Akciová společnost 

B2ca   - Třída reakce elektrických kabelů na oheň 

 d0   - Planoucí kapky/částice: doplňková klasifikace třídy reakce 

    elektrických kabelů na oheň 

ECu   - Elektrovodná měď 

eV   - Elektronvolt (1 eV = 96,48  kJ/mol) 

 FIGRA  - Index rychlosti rozvoje požáru (Fire growth rate) [W.s
-1

] 

 Fix   - Fixační páska bílé barvy 

 FRNC kabel  - Bezhalogenový oheň retardující kabel 

 Flame spread H - Šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2 (Flame spread) [m] 

 FS   - Šíření plamene dle ČSN EN 50399 (Flame spread) [m] 

 HRR   - Rychlost uvolňování tepla (Heat release rate) [kW] 

I0   - Intenzita dopadajícího světla [mV] 

It   - Intenzita propuštěného světla [mV] 

LOI   - Mezní kyslíkové číslo (Limiting oxygen index) [%] 

PE   - Polyethylen 

PET   - Polyethylentereftalát 

pH   - vodíkový exponent [-] 

Plast   - Polymerní materiál 

SPR   - Rychlost vývinu kouře (Smoke production rate) [m
2
/s] 

s.p.   - Státní podnik 

s.r.o.   - Společnost s ručením omezeným 

s1   - Tvorba kouře: doplňková klasifikace třídy reakce   

    elektrických kabelů na oheň 

THR   - Celkově uvolněné teplo (Total heat release) [MJ] 

tl.   - Tloušťka [mm] 

TSP   - Celkově vyvinutý kouř (Total smoke production) [m
2
] 

VŠB TU  - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ø   - Průměr [mm] 
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Úvod 

 V průběhu posledních 15 let se v České republice v kabelářském průmyslu udály 

významné změny v oblasti požární bezpečnosti. Týkaly se zejména nové legislativy, 

technologie a zkušebnictví. Jak je následně ukázáno, tato oblast se dynamicky rozvíjí a řeší 

se nové požadavky. 

 Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 znamenal implementování 

unijního práva do naší legislativy. V roce 2008 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva 

vnitra České republiky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany     

staveb [19]. V této vyhlášce byly stanoveny požadavky na kabely jako stavební výrobek. 

Jednalo se o reakci stavebního výrobku (tedy kabelu) určeného k zabudování do stavby na 

oheň. Doplněného příslušným indexem (index ca – z anglického slova „cable“). Dále zde 

byly stanoveny požadavky na chod technických zařízení, respektive elektrických zařízení, 

jejíž chod je v případě požáru nezbytně nutný pro zajištění k ochraně osob, zvířat a 

majetku. Tato vyhláška byla v roce 2011 novelizována vyhláškou č. 268/2011 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb [20]. 

 Z pohledu množství změn, které za dobu 15 let proběhly, je v čele technologie. Pod 

slovem technologie si však málokdo představí něco konkrétního. V našem případě 

technologie nám bude vyjadřovat konstrukci kabelu a použité materiály. Zvyšuje se počet 

konstrukcí na základě stále nových požadavků, které kabely musí splnit v oblasti požární 

bezpečnosti. Souběžně s tím mnohonásobně narůstá počet nových materiálů nabízených 

dodavateli. Jeden z nových druhů materiálů, který se prosadil, je silikonový kaučuk. Je 

využíván jako alternativní technologie pro zajištění celistvosti obvodu. Sklo-slídová páska 

byla po dlouhou dobu jedinou technologií zajišťující celistvost obvodu v případě požáru. 

Ta se jako přídavná izolace omotává kolem jádra nebo vodiče. Používá se jedna nebo více 

pásek o různých tloušťkách a gramážích. Izolační vlastnosti pásky při vysokých teplotách 

zajišťují, aby nedošlo ke zkratu mezi vodiči nebo dalšími prvky. Naproti tomu silikonový 

kaučuk zkeramizuje a vytvoří distanční prvek mezi jednotlivými vodiči a dalšími prvky. 

Dnes pomocí keramizujícího silikonového kaučuku dosahujeme stejným výsledků zajištění 

celistvosti obvodu jako při použití sklo-slídové pásky. Předností silikonového kaučuku 
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jsou mnohem lepší požární vlastnosti než běžně používaných PE nebo FRNC polymerů. 

V nejbližších letech se předpokládá prosazení nanomateriálů.   

V oblasti zkušebnictví přibyla jedna změna k již standardně prováděným 

zkouškám. Svým významem se však jednalo o velký posun v oblasti požární bezpečnosti. 

Jedná se o již zmiňovanou reakci stavebních výrobků na oheň. Tedy přesněji reakci 

elektrických kabelů na oheň podle Rozhodnutí evropské komise číslo 2006/751/EC [17]. 

Prováděna podle zkušební normy ČSN EN 50399, vydaná v roce 2012 [5]. Splnění 

legislativních požadavků týkající se třídy reakce na oheň elektrických kabelů znamenalo 

nemalé investice do vývoje nových materiálů a příslušných kabelů, tak i navýšení ceny 

kabelů. Tyto nežádoucí jevy jsou však na plné čáře deklasovány získanými požárními 

vlastnostmi nových kabelů.  

Pokud bychom měli popsat, z jakých materiálů se běžný kabel skládá (např. 

instalační kabel CYKY), tak základní rozdělení je, že se skládá z kovových a nekovových 

materiálů. Běžně používané kovové materiály jsou: měď, hliník (vodiče) a železo 

(ochranný obal). Hovoříme-li o nekovových materiálech, tak až na několik výjimek se 

používají plasty. Plasty dosáhly velkého rozšíření zejména po 2. světové válce. A dnes jsou 

nedílnou součástí naší civilizace.  

Každý prvek kabelu plní specifickou funkci. Aby byl dosažen vhodný poměr 

cena/funkce jednotlivých prvků, tak se nepoužívá při výrobě kabelů jeden typ materiálu. 

Dnes je na trhu obrovské množství plastů, které lze využít v kabelářském průmyslu. Každý 

materiál se vyznačuje jinými vlastnosti. Zároveň tyto materiály mezi sebou reagují a 

dochází ke změnám jejich vlastností. Výrobci materiálů vyvíjí nové v návaznosti na stále 

nové požadavky. Jedním z velkých impulzů pro vývoj nových a z pohledu požární 

bezpečnosti lepších materiálů byl právě požadavek na třídu reakce elektrických kabelů na 

oheň [19].  

Problematickou vlastností každého plastu je dlouhodobá stálost. V průběhu doby 

dochází působením fyzikálních a chemických dějů ke změnám parametrů materiálu. Kabel 

jako takový není zboží, resp. produkt krátkodobé životnosti. Předpokládá se u něj životnost 

desítky let. Dnes se standardně provádí podle výrobkových norem, případně technických 

podmínek zkoušky tepelného stárnutí na kabelech. Zjišťují se mechanické vlastnosti 

(pevnost, tažnost) [9] daných prvků po provedeném stárnutí. Zkoušky tepelného stárnutí 
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simulují pravděpodobné vlastnosti daného produktu v čase. Tím se ověřuje dlouhodobá 

stálost. 

U kabelů zajišťujících ochranu osob, zvířat a majetku při požáru se kromě 

stanovení mechanických a elektrických parametrů provádí zkoušky požárních vlastností. 

Požární vlastnosti se ověřují pouze na nově vyrobených kabelech. Není uveden žádný 

požadavek na ověření, zda kabely vyhovují požárním zkouškám v průběhu své životnosti. 

Výsledky provedených zkoušek mechanických vlastností po stárnutí však prokazují, že 

dochází ke změnám vlastností nekovových materiálů. Z tohoto vyplývá, že by se měli 

ověřovat i požární vlastnosti kabelů. 

Cílem této práce je provedení a získání dat ze zkoušek požární odolnosti na běžně 

v praxi používaném FRNC kabelu vystavenému tepelnému stárnutí po danou dobu. Pro 

srovnání naměřených výsledků budou provedeny zároveň požární zkoušky na 

nezestárnutém kabelu.   
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Rešerše 

 Při vypracování bakalářské práce byla k získání podkladů využita prohlídka 

zkušebních laboratoří ÚJV Řež, a.s. divize Integrita a technický inženýring (DITI) a 

konzultace s jejich pracovníky. 

Dále byla použita tato literatura: 

Pelikán, L.: Technické podmínky PRAKAB 05/01 – 5. vydání Sdělovací 

bezhalogenové oheň retardující a ohniodolné kabely pro pevné uložení    

 Tento vnitřní předpis fy PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. stanovuje 

požadavky na výrobu, použití a zkoušení sdělovacích bezhalogenových oheň retardujících 

a ohniodolných kabelů pro pevné uložení.  

ČSN EN ISO 2578 Plasty – Stanovení mezních hodnot čas – teplota po 

dlouhotrvajícím působení tepla   

 Jedná se o přejatou anglickou verzi evropské normy EN ISO 2578:1998. Tato 

norma stanovuje všeobecný princip a postup vyhodnocení vlastností plastů vystavených 

zvýšené teplotě po delší období.  

ČSN EN 60811-401 ČSN EN 60811-401 Elektrické a optické kabely - Zkušební 

metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného 

stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci   

 Tato norma předepisuje metodiku tepelného stárnutí nekovových materiálů 

elektrických a optických kabelů. Je zde popsán postup přípravy zkušebních tělísek, 

provedení stárnutí a vyjádření výsledků. 

Bartovská, L.: Chemická kinetika    

 Tyto skripta Vysoké školy chemicko-technologické v Praze slouží jako doplňkový 

materiál předmětu Chemická kinetika. Navazují a rozšiřují znalosti získané v oblasti 

fyzikální chemie, zejména v kinetice a katalýze.  
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1 Umělé stárnutí  

Základním předpokladem používání výrobku je, že po celou svoji dobu životnosti 

bude spolehlivě a bezpečně plnit svoji funkci. Výrobky jsou podrobovány zkouškám, které 

ověřují splnění jejich funkce. U mnoha produktů se předpokládá jejich životnost několik 

roků, případně desítek let. Proto se ověřuje splnění jejich funkce i v průběhu životnosti. 

Toho lze dosáhnout několika metodami. Z pohledu získání nejpřesnějších dat to jsou 

zkoušky provedené na výrobku, který byl po danou dobu v provozu. Hlavní nevýhody této 

metody spočívají v časové náročnosti a zjišťování stavu až v průběhu používání produktu. 

Další metodou je umělé stárnutí. Kdy se za působení několika vlivů (zvýšené teploty, 

záření, vlhkosti, mechanických a chemických činitelů) dosahuje zestárnutí v kratším 

časovém intervalu. Tímto se simulují pravděpodobné vlastnosti výrobku v čase. Pro 

provedení zkoušky je nutné stanovit konkrétního působícího činitele. Nejčastěji na základě 

praktického použití výrobku.  

1.1 Mechanické vlastnosti 

U plastů se využívají dvě kritéria pro umělé stárnutí. Tím prvním je stanovení 

mezních hodnot materiálu [11]. Provádí se dlouhotrvající zkoušky až o délce 20 000 h za 

působení tepla. Ze získaných dat mechanických vlastností, případně dalších zkoušek, se 

stanovují pomocí matematického modelu jednotlivé mezní hodnoty materiálu. Druhým je 

provedení testu, zda daný materiál má po stanovené době stárnutí požadované mechanické 

vlastnosti, případně jiné [8]. 

Důvodů, proč se běžně používají zkoušky stanovení mechanických vlastností 

(pevnost, tažnost) [9] při stárnutí, je několik: 

 rychlé a přesné měření, 

 opakovatelnost a reprodukovatelnost zkoušky, 

 množství zkušebního materiálu potřebného ke zkoušce, 

 běžně dostupné. 

 Pokud by bylo prokázáno, že výsledky mechanických zkoušek [9] provedených na 

zestárnutém vzorku by zároveň prokazovaly výsledky požárních zkoušek zestárnutého 
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vzorku, jednalo by se určitě v tomto případě o významné zjednodušení prokazování 

vlastností vzorku.  

 V případě elektrických kabelů tohoto však nelze dosáhnout. Až na jednu výjimku 

(ČSN EN 50267-2-2 [3]) se totiž požární vlastnosti prokazují na hotovém kabelu. Nedají se 

určit z dílčích výsledků. U některých prvků kabelu se nedají stanovit mechanické 

vlastnosti. Tyto prvky plní jinou funkci a není proto požadavek na jejich mechanické 

vlastnosti. Avšak významnou měrou určují vlastnosti některých kabelů. Např. výplňový 

obal (konkrétně vytlačovaná výplň) slouží k vyplnění prostoru mezi duší kabelu a pláštěm. 

Tím se sníží spotřeba dražšího plášťového materiálu a zajišťuje se kulatost kabelu. U 

FRNC kabelů zároveň slouží jako významný prvek omezující rozvoj hoření. Po nabytí 

účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde je vyžadována třída reakce elektrických kabelů na 

oheň [19], se stala vytlačovaná výplň klíčovým prvkem zajišťující splnění podmínek 

klasifikace u většiny FRNC kabelů. 

1.2 Plast   

Dnes se na trhu nachází obrovské množství plastů, které lze využít pro dané 

konkrétní účely. Je však nutné si uvědomit, že každý plast se vyznačuje různými 

vlastnostmi.  

Plast jako materiál je náchylnější vůči prostředí, zejména působení kyslíku než 

např. kovové materiály. Projevuje se to změnami jejich mechanických vlastností. Dochází 

ke změnám pevnosti a tažnosti materiálu. Taktéž může dojít ke změnám elektrických 

vlastností. 

Jednou z nežádoucích vlastností plastů je jejich snadná hořlavost. Plasty jsou 

materiály, které významně přispívají k šíření požáru. Stanovují se požárně technické 

vlastnosti materiálů: LOI, spalné teplo, korozivní a toxické vlastnosti, atd. Ke snížení 

hořlavosti plastů se využívají plniva v podobě retardérů hoření. Jejich úkolem je omezit 

procesy hoření fyzikálními nebo chemickými principy. Vyžaduje se, aby retardéry hoření 

neovlivňovaly dané vlastnosti plastů. Nejběžnějšími retardéry, jež jsou používány 

v kabelářském průmyslu, jsou hydroxid hlinitý Al(OH)3 a hydroxid hořečnatý Mg(OH)2. 
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1.3 Metoda tepelného stárnutí 

 Jedná se o standardně prováděnou zkoušku pro ověření mechanických vlastností 

nekovových materiálů. Zkušební metodika tepelného stárnutí nekovových materiálů 

elektrických a optických kabelů je popsána zkušební normou ČSN EN 60811-401 [8]. 

Stárnutí samotného materiálů se dosahuje působením zvýšené teploty a vzdušného kyslíku 

po definovaný čas. Stárnutí se provádí na zkušebních vzorcích:  

1) izolačního a plášťového materiálu [9], 

2) izolačního materiálu s vodičem [8], 

3) celého kabelu [8]. 

 Pro provedení podle bodu 1) se připraví zkušební tělíska ve tvaru oboustranné 

lopatky nebo trubičky. Pro provedení podle bodů 2) a 3) se nejprve odebírá příslušný 

vzorek o délce přibližně 20 cm, ze kterého se po provedení stárnutí následně připraví 

zkušební tělíska ve tvaru oboustranné lopatky nebo trubičky. Provádí se všechny tři 

uvedené varianty nebo jen některá z nich, podle požadavku normy, technických podmínek, 

případně požadavků zákazníka. 

1.3.1 Stárnutí celého kabelu 

 Při srovnání naměřených výsledků mechanických vlastností provedených podle 

bodu 1) s hodnotami získanými podle bodu 3) zjišťujeme rozdíly v naměřených hodnotách. 

V některých případech dochází např. k popraskání pláště a ulpívání materiálů. Rozdílné 

výsledky a deformace jsou způsobeny vzájemným ovlivňováním mezí sousedními prvky. 

Tento jev lze částečně omezit vkládáním separačních vrstev mezi jednotlivé prvky.  

1.4 Teoretické výpočty tepelného stárnutí 

 Problematika výpočtu tepelného stárnutí spadá do oblasti kinematiky chemických 

reakcí. Pro praktické použití vyplývají určitá omezení pro jednotlivé výpočty. Se zvyšující 

se teplotou, se snižuje doba pro stárnutí. Tím se snižuje i doba vystavení účinkům 

jednotlivých činitelů. Může dojít k rozdílným výsledkům testů zestárnutí při různých 

teplotách. Některé materiály se vyznačují proměnnými parametry teplotních pásem, např. 

aktivační energie E* [13]. Tyto hodnoty je nutné experimentálně stanovit. 
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Pro stanovení teoretického výpočtu je vyžadována vyšší znalost matematického 

aparátu, zejména korelace, extrapolace a statistická termodynamika.  

1.4.1 Arrheniova rovnice 

Již na konci 19. století byla prokázána švédským fyzikem Svante Arrheniusem 

empirická závislost rychlosti reakce na teplotě. Tato rovnice říká, že stoupá-li teplota, 

zvyšuje se hodnota rychlostní konstanty. Má tvar [1]:   

         
  

  
  

(1) 

kde je: 

k  rychlostní konstanta [s-1] 

A frekvenční faktor [s-1] 

E
*
 aktivační energie [J/mol] 

e základ přirozeného logaritmu 

R molární plynová konstanta [J·K
-1

·mol
-1] 

T absolutní teplota [K] 

 

 Ke stanovení výsledku reakce je nutná znalost frekvenčního faktoru A a aktivační 

energie E
*
. Tyto hodnoty se určují z experimentálních dat.  

1.4.2 Van't Hoffovo pravidlo 

Na základě provedených experimentálních výpočtu bylo stanoveno empirické 

pravidlo tzv. „van't Hoffovo“. Při zvýšení teploty systému o 10 °C se rychlost reakce zvýší 

1,5 až 3 krát [14]. Toto pravidlo slouží pro hrubý odhad stanovení rychlosti chemické 

reakce. 

1.4.3 Eyringova rovnice 

 Použití Arrheinovy rovnice je omezeno pouze na zkoušky tepelného stárnutí. Ve 

30. letech minulého století definoval Henry Eyring teorii „Absolutní reakční rychlosti“ [1]. 

V této teorii se již uvažuje se strukturou jednotlivých složek. Eyringeova rovnice se dá   
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aplikovat i na další činitele, nejenom na teplo. Má tvar [1]:   

  
   

 
    

(2) 

kde je: 

k  rychlostní konstanta [s-1] 

kB Boltzmannova konstanta [J·K
-1] 

T absolutní teplota [K] 

h Planckova konstanta [J·s] 

K  rovnovážná konstanta aktivace   

  

 Index   je označení aktivovaného komplexu. Pomocí statistické termodynamiky se 

určuje rovnovážná konstanta aktivace K .  
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2 Popis zkušebního vzorku  

2.1 Odběr vzorku kabelu 

 Pro provedení požárních zkoušek jsem zvolil kabel fy PRAKAB s označením 

PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Tento konkrétní kabel je jedním z nejvíce 

prodávaných FRNC produktů fy PRAKAB pro český a slovenský trh. Daná dimenze 

kabelu je jednou ze tří požadovaných dimenzí [5], podle které se provádí stanovení reakce 

elektrických kabelů na oheň pro celou výrobní řadu. Je vyráběna v dostatečném množství 

pro provedení požárních zkoušek tohoto rozsahu. 

Vzorek kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M je z výrobní délky čísla plánu 

119 051. Výroba leden 2014. Vzorek byl odebrán v jednom kuse, aby se předešlo 

jakýmkoliv možným rozdílům, případně nesrovnalostem o celkové délce 500 m.  

2.2 Kabel PRAFlaGuard
® 

 Jedná se o obchodní značku firmy PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 

Tato obchodní značka vyjadřuje, že se jedná o sdělovací bezhalogenní oheň retardující a 

ohniodolný kabel pro pevné uložení vyhovující zkoušce funkčnosti celého kabelového 

systému a třídě reakce elektrických kabelů na oheň B2ca s1 d0 podle rozhodnutí Evropské 

komise 2006/751/EC [17]. Důvody zavedení této obchodní značky, resp. dalších 

obchodních značek byly:  

1) zkrácení potisku na daném kabelu. V případě plného značení (viz kap. 2.4) 

vychází potisk neúměrně dlouhý, s obrovským množstvím informací, ve 

kterém se běžný uživatel ztrácí, 

2) zvýraznění, že se jedná o „Top produkt“ společnosti. 

Kabel PRAFlaGuard
®

 F je prvním vyráběným a certifikovaným bezhalogenovým 

nízkofrekvenčním sdělovacím kabelem na našem trhu, který vyhověl požadavku třídy 

reakce elektrických kabelů na oheň přílohy č. 2, vyhlášky Ministerstva vnitra České 

republiky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [19]. 
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2.3 Technické podmínky 

 Kabel je vyráběný, testovaný a dodávaný v celém rozsahu technických podmínek: 

TP PRAKAB 05/01-5. vydání [16]. 

2.4 Úplné značení 

Úplné značení kabelu [16]:  

SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R, PH120-R  B2ca s1d0 1x2x0,8 

M  

 Nové značení [16]: 

PRAFlaGuard
®
 F 1x2x08 PH120-R M 

 Jednopárový sdělovací (S) bezhalogenový kabel s izolací ze silikonového kaučuku 

(S). Neplněný kabel (K) je stíněn Al-páskou a příložným pocínovaným Cu drátem (F). 

Plášť je z bezhalogenového, oheň retardujícího polymeru (H). Kabel je oheň retardující dle 

ČSN EN 60332-3-22 a ohniodolný dle ČSN IEC 60331-23 (V) s odolností proti ohni     

180 minut. Kabel splňuje s příslušnými systémy zkoušku funkčnosti celého kabelového 

systému podle ZP 27/2008, DIN 4102-12 a STN 92 0205. Dále splňuje třídu reakce 

elektrických kabelů na oheň podle rozhodnutí evropské komise 2006/751/EC (B2ca) 

s doplňkovou klasifikací uvolněného dýmu (s1) a odpadávajících hořících kapek/částic 

(d0). Kabel splňuje požadavky Směrnice Dopravního podniku hl. m. Prahy č. 22-2012-00. 

2.4.1 Potisk 

 Kabel je opatřen průběžným značením, kde je uveden typ kabelu, výrobce kabelu, 

rok výroby. Dále je kabel opatřen délkovým značením a výrobní dokumentací. Potisk 

kabelu obsahuje toto značení: 

 PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M TP PRAKAB 05/01 PRAKAB 2014 + 

metrování (obr. 1). 
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Obr. 1: Ukázka potisku kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Foto: Milan Zach 

2.5 Konstrukce 

 Samotná konstrukce má rozhodující vliv na požární vlastnosti kabelu. Na 

konstrukci se můžeme dívat z několika pohledů týkajících se jejich požárních vlastností: 

 Druh použitého materiálu. Základní dělení je na kovový a nekovový. U 

kovových materiálů jsou rozhodující: teplota tání a tepelná vodivost. V případě 

nekovových materiálů: uvolněné teplo, LOI, množství dýmu, a zda se jedná o 

bezhalogenní materiál, 

 Množství materiálu na jednom metru. Jinak se chová kabel slabého 

průměru/průřezu oproti většímu v případě požáru. Například, větší množství 

nekovového materiálu na jednom metru vyvine větší množství uvolněného 

tepla, na druhou stranu, více kovového materiálu odvede větší množství 

uvolněného tepla, 

 Počet a uspořádání prvků. Jinak se chová kabel s koncentrickým vodičem a bez 

koncentrického vodiče. 
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Konstrukce kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M se skládá (obr. 2) z těchto 

částí [16]: 

1) Vodič, 

2) Izolace, 

3) Duše kabelu, 

4) Stínění kabelu, 

5) Výplňový obal, 

6) Plášť. 

2.5.1 Vodič 

 V označení kabelu se uvádí jmenovitý průměr vodiče. Materiál vodiče je měď ECu 

99,9. Vodič je plný kulatý. Ověřuje se elektrický odpor a mechanické vlastnosti. 

2.5.2 Izolace 

 Izolace je provedena ze silikonového kaučuku. Tloušťka izolace je zvolena tak, aby 

byl splněn požadavek, že kapacita páru na hotovém kabelu nesmí být větší než 120 nF/km. 

2.5.3 Duše kabelu 

 Skládá se z kabelových párů. V našem případě pouze z jednoho páru. Nad duší 

kabelu je vpuštěna transparentní, dielektrická, separační PET páska. Může být vložena 

identifikační niť výrobce (není vložena). 

2.5.4 Stínění kabelu 

Stínění je provedeno hliníkovou, laminovanou páskou, která pokrývá celou kabelovou 

duši. Pod páskou je vpuštěn příložný pocínovaný drát. Nad páskou je bílá fixační páska. 

2.5.5 Výplňový obal 

 „Nad stočenými žilami může být výplňový obal z bezhalogenového materiálu, který 

nesmí nepříznivě ovlivňovat vlastnosti kabelu. Výplňový obal může být kombinací 
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z páskové a vytlačované výplně a musí přiléhat na žíly, ale musí se dát od izolace lehce 

oddělit. U vytlačované výplně může docházet k místnímu ulpívání výplňového obalu na 

žilách.“ [15] 

 Kabel PRAFlaGuard F byl certifikován a je vyráběn pouze s vytlačovanou výplní 

(FRNC guma). Dá se říci, že výplňový obal je jedním z klíčových prvků zajišťující splnění 

požadavku na třídu reakce elektrických kabelů na oheň. Běžně používané páskové výplně 

(PET pásky a ohniodolné pásky) v žádném případě nedosahují požárních vlastností 

vytlačovaných výplní. Páskové výplně pouze splňují požadavek bezhalogenovosti. Jako 

prvek přispívají k rozvoji hoření.  

2.5.6 Plášť 

 Plášť kabelu je z bezhalogenového oheň retardujícího polymeru. Plášť je hnědé 

barvy RAL 8003. Minimální tloušťka je 0,8 mm. 

Obr. 2: Jednotlivé prvky konstrukce kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Foto: Milan Zach 
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3 Stanovení doby stárnutí kabelu a provedení stárnutí 

3.1 Životnost kabelu 

 Životnost kabelu je výrobcem stanovena podle článku 2.4 TP [16] na 40 let za 

předpokladu, že jsou dodrženy podmínky instalace a provozu uvedených v technických 

podmínkách. Kabel je určen pro provoz při teplotě okolí (-25 až +40) °C [16]. Nejvyšší 

přípustná teplota okolí je stanovena na 80 °C při dodržení podmínky maximální provozní 

teploty vodiče 90 °C [16].  

3.2 Stanovení doby stárnutí 

3.2.1 Stárnutí v horkovzdušné peci 

Samotné provedení stárnutí vzorku bylo uskutečněno ve dnech 28.2.2014-7.3.2014. 

V průběhu zkoušky byl vypnut ventilátor nuceného odvětrání. Výměna vzduchu probíhala 

pouze přirozeným větráním. Vzorek byl vystaven působení teploty 100 °C po dobu 168 

hodin [2]. 

3.2.2 Teoretický výpočet doby zestárnutí 

 Pro stanovení doby stárnutí je potřeba znát aktivační energii E* jednotlivých 

materiálů. Tato hodnota se určuje z experimentálních dat. Pro běžné materiály používané 

v konstrukci kabelů se aktivační energie E* pohybuje v rozmezí (0,9-1,2) eV [13]. 

Z Arrheniovy rovnice (1) stanovíme rychlost reakce: 

   

při 20 °C (293 K)       
  

  
       

      

        
             (3) 

při 100 °C (373 K)       
  

  
       

      

        
             (4) 
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kde je: 

exp  základ přirozeného logaritmu 

E
*
 aktivační energie [J/mol] 

R molární plynová konstanta [J·K
-1

·mol
-1] 

T absolutní teplota [K] 

  

Při zvýšení teploty o 80 °C dojde ke zvýšení reakce 1,93·10
3
krát. Při době stárnutí 

168 h a teplotě 100 °C [2] v horkovzdušné peci dochází u běžně používaných materiálů k 

zestárnutí o 37 let.  

3.3 Zkušební zařízení 

K samotnému provedení stárnutí jsem využil horkovzdušnou pec fy Heraeus 

evidenčního čísla: TOD 006 s automatickou regulací teploty. Vnitřní rozměry použité 

horkovzdušné pece jsou (320x540x500) mm. Vytápění pece je umístěno v celé ploše po 

obou dvou bočních stěnách. 

Vzorky kabelu o celkové délce 236 m jsou navinuty na zkušebních přípravcích. 

V případě umístění zkušebního vzorku, který je stočen do „kruhu“ (standardní délka cca 

100 m) nebo na překližkovém bubnu může dojít v průběhu stárnutí vlivem vlastí hmotnosti 

kabelu ke spečení jednotlivých návinů. Aby nedošlo ke spečení návinu, je potřeba 

jednotlivé náviny od sebe oddělit. Toho jsem docílil navinutím každého návinu na 

zkušební přípravek. 

Pro bezpečnější manipulaci se zkušebními přípravky jsem nechal zhotovit podnos 

z plechu tloušťky 2 mm o rozměrech (310x530) mm. 

3.3.1 Zkušební přípravek pro stárnutí v horkovzdušné peci 

 Jedná se válce o jednotné výšce 490 mm zhotovené z perforovaného plechu 

tloušťky 1,5 mm bez spodní a horní podstavy. Perforovaný plech jsem zvolil z důvodu 

lepšího přístupu vzduchu k navinutým vzorkům. Zvolené vnější průměry jednotlivých 

válců jsem napočítal tak, abych mohl do sebe poskládat válce od nejmenšího po největší 

průměr (obr. 3). Tímto jsem se snažil maximálně využít prostor horkovzdušné pece  
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(obr. 4). Nejmenší průměr 160 mm jsem zvolil z důvodu požadavku minimálního poloměru 

ohybu kabelu (10xØ kabelu) stanoveného v technických podmínkách. 

Tab.  1: Průměr a počet zkušebních přípravků 

vnější Ø[mm] 160 210 235 260 285 

počet[ks] 2 1 1 1 1 

   

  

Obr. 3: Sestavené zkušební přípravky s navinutým 

kabelem PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M.  

Foto: Milan Zach 

Obr. 4: Umístěné zkušební přípravky v horkovzdušné 

peci.  Foto: Milan Zach 
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4 Provedení zkoušek v podmínkách požáru na kabelu 

4.1 Zkušební laboratoř 

 Požadované zkoušky jsem provedl v požární zkušebně firmy PRAKAB PRAŽSKÁ 

KABELOVNA s.r.o. Pracoviště zkušebny se nacházejí v samostatné budově v areálu fy 

PRAKAB. Nachází se zde 8 samostatných pracovišť, která jsou rozmístěná do dvou pater. 

Zkušebna je pracovištěm zkušebních laboratoří Elektrotechnického zkušebního ústavu. 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro 

provádění zkoušek na elektrických kabelech v podmínkách požáru.  

4.2 Rozsah zkoušek  

 Rozsah zkoušek prováděných na kabelech lze rozdělit do 3 skupin podle četnosti: 

1) Zkoušky kusové – jsou prováděny na každé vyrobené délce (elektrická pevnost, 

odpor jádra, kapacita prvků, konstrukce kabelu, atd.), 

2) Zkoušky výběrové – jsou prováděny na 10 % délek z výrobní série, nejméně však 

na jedné délce (tloušťka pláště, izolační odpor, šíření plamene, atd.), 

3) Zkoušky typové – jsou prováděny při první výrobě a při každé změně v technologii 

výroby (mechanické vlastnosti jádra/izolace/pláště, odolnost vůči tlaku za tepla, 

odolnostmi převíjení za chladu, atd.). 

 

 Rozsah zkoušek je uveden v příslušné normě pro kabel, případně v technických 

podmínkách. Ve většině případů jsou prováděny zkoušky v podmínkách požáru jako 

typové. Pokud nejsou příslušnou normou pro kabel nebo technickými podmínkami, 

případně podle specifikace zákazníka stanoveny kritéria vyhodnocení, vyhodnotí se 

výsledek zkoušky podle doporučených požadavků příslušné zkušební normy. 

 Tyto zkoušky se vyznačují několika specifika z pohledu zkoušení:  

 Ve většině případů (bez požadavku zkoušek v podmínkách požáru) stačí 

k provedení celé typové zkoušky běžně cca 30 m vzorku v kuse. Kdežto zkoušky 

v podmínkách požáru vyžadují velké množství zkušebního vzorku. Pro některé 

typy a druhy kabelů se může jednat o délky přesahující 1 km, 
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 Jedná se o destruktivní zkoušky, 

 Velikost zkušebního zařízení – zkušební komory malých rozměrů až 

velkorozměrové komory, 

 Cena jednotlivých zkoušek – cena za zkoušku/materiál se pohybuje v rozmezí od 

několika tisíc Kč až po stovky tisíc Kč.    

4.2.1 Provedené zkoušky v podmínkách požáru 

 Předmětem této práce je provedení zkoušek podle článku 5.3 „Zkoušky Typové“ 

technických podmínek TP PRAKAB 05/01 – 5. vydání [16]. 

Zkušební normy: 

1. ČSN EN 60332-1-2 [6], 

2. ČSN EN 60332-3-24 [7], 

3. ČSN EN 50267-2-2, -2-3 [3, 4], 

4. ČSN EN 61034-2 [10], 

5. ČSN EN 50399 [5], 

6. ČSN IEC 60331-23 [12]. 

Požadavky a výsledky jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v kapitole 5 této práce. 

Zkušební podmínky při zkouškách byly v souladu s požadavky uvedených norem. Hodnoty 

jsou měřeny s přesností předepsanou zkušebními normami. 

4.2.2 Neprovedené zkoušky v podmínkách požáru  

 Podle technických podmínek [16] je kabel dále zkoušen v podmínkách požáru: 

funkční schopnosti celého kabelového systému podle DIN 4102-12, ZP 27/2008 a        

STN 92 205. V případě těchto zkoušek nelze jednoduše napsat, že kabel „vyhovuje“ 

zkoušce podle DIN 4102-12, ZP 27/2008 a STN 92 205. Výsledky jednotlivých zkoušek 

jsou spjaty s použitým nosným systémem (druh a typ konstrukce, zatížení, atd.), požárním 

scénářem a dobou odolnosti. Tyto zkoušky lze provézt např. v těchto požárních 

zkušebnách:  
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PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí (CZ), FIRES, s.r.o. v Batizovcích (SK), MPA NRW 

v Erwitte (DE), atd..    

Tyto zkoušky nejsou součástí této práce z těchto důvodů: 

 fa PRAKAB nevlastní zkušební zařízení pro provedení těchto zkoušek, 

 finanční náročnost – cena za zkoušku ve výše zmiňovaných požárních 

zkušebnách se pohybuje v řádech stovek tisíc Kč, 

 časová náročnost – příprava a provedení zkoušky trvá 4-5 dní, obsazenost 

zkušebny. 

4.3 Metody zkoušek v podmínkách požáru 

4.3.1 Zkouška vertikálního šíření plamene ve svazku 

Zkouška je provedena podle zkušební normy ČSN EN 60332-3-24 [7]. Kritérium 

hodnocení je stanoveno podle ČSN EN 60332-3-24, příloha B [7]. Podle čl. 5.3 “Zkoušky 

Typové“ technických podmínek [16] se však vyžaduje provedení a vyhodnocení podle 

ČSN EN 60332-3-22. Důvody pro nahrazení jsou tyto: 

1. Množství zkušebních vzorků. V případě zkoušky podle části 22 je 

vyžadováno 4x více vzorků, tedy celkem 144 vzorků, což je 504 m kabelu 

na provedení jedné zkoušky, 

2. V případě provedení zkoušky podle části 22, není dostatečná kapacita pro 

provedení stárnutí v jedné horkovzdušné peci, 

3. Pro tento typ kabelu, potažmo konstrukci, je náročnější provedení podle 

části 24. Kabely např. pro německý trh se zkouší pouze podle části 24. 

4.3.2 Měření hustoty kouře 

Zkouška je provedena podle zkušební normy ČSN EN 61034-2 [10]. Kritérium 

hodnocení je stanoveno podle Směrnice Dopravního podniku hl. m. Prahy č. 22-2012-00 

[18]. Je vyžadována propustnost světla ≥80 % [18]. 
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4.3.3 Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

Zkouška je provedena podle zkušebních norem ČSN EN 50267-2-2 [3] a           

ČSN EN 50267-2-3 [4]. 

Stanovení bezhalogenovosti jednotlivých nekovových materiálů použitých 

v konstrukci kabelu se prokazuje pouze podle normy ČSN EN 50267-2-2 [3]. Pokud je 

v požadavcích u kabelu uvedena pouze tato norma, tak všechny nekovové materiály 

konstrukce kabelu musí splnit kritéria hodnocení. Kritérium hodnocení je stanoveno podle 

ČSN EN 50267-2-2, příloha A [3]. Jsou vyžadovány: pH > 4,3; vodivost < 10 μS/mm [3]. 

Norma ČSN EN 50267-2-3 [4] stanovuje metodiku a doporučení pro typové 

zkoušky kabelů. Stanovuje se vážený průměr z celého kabelu. Kritéria hodnocení jsou 

stanovena podle Směrnice Dopravního podniku hl. m. Prahy č. 22-2012-00 [18]. Jsou 

vyžadovány: pH > 4,3; vodivost < 2,5 μS/mm [18]. 

Platí zde: Splňuje-li kabel kritéria hodnocení podle normy ČSN EN 50267-2-3, 

příloha A [4], případně jiných dokumentů, nemusí vyhovět jednotlivé nekovové materiály 

použité v konstrukci kabelu kritérium ČSN EN 50267-2-2, příloha A [3]. 

4.3.4 Šíření plamene na vodiči s jednou izolací 

 Zkouška je provedena podle zkušební normy ČSN EN 60332-1-2 [6]. Kritérium 

hodnocení je stanoveno podle ČSN EN 60332-1-2, příloha A [6]. 

4.3.5 Třída reakce elektrických kabelů na oheň 

Zkouška je vyhodnocena podle Rozhodnutí Evropské komise č. 2006/751/EC [17].  

Podle čl. 2.1.4 [16] se vyžaduje třída reakce elektrických kabelů na oheň B2ca s1, d0 

[17]. Pro stanovení této klasifikace se musí provést zkoušky podle norem: ČSN EN 50399 

[5] a ČSN EN 60332-1-2 [6]. Aby mohla být klasifikována celá řada průřezů a počtu žil, 

musí být provedeny zkoušky na vybraných kabelech podle Národní přílohy NA – Pravidla 

pro rozšířenou aplikaci výsledků [5]. Na základě tohoto pravidla nelze stanovit třídu reakce 

elektrických kabelů na oheň pro celou řadu kabelu podle výsledku zkoušky jedné dimenze 
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(výjimku tvoří koaxiální kabely). Stanovená třída reakce elektrických kabelů na oheň platí 

jen na zkoušenou dimenzi 1x2x0,8 kabelu PRAFlaGuard F.   

4.3.6 Celistvost obvodu – Elektrické kabely pro přenos dat 

Zkouška je provedena podle zkušební normy ČSN IEC 60331-23 [12]. Kritérium 

hodnocení je stanoveno podle ČSN IEC 60331-23, č. 7.2 [12]. 

4.4 Provedení zkoušek 

 Zkoušky proběhly ve dnech 13.3.2014-1.4.2014. Cena za provedení a 

vystavení zkušebních protokolů, v rozsahu provedených zkoušek, by podle platného ceníku 

fy PRAKAB odpovídala částce 239 550 Kč bez DPH a ceny kabelu. Příprava a provedení 

požadovaných zkoušek si vyžádalo celkem 48 pracovních hodin. 

4.5 Použité přístroje a zkušební zařízení 

 Veškeré měřicí přístroje jsou řádně navázány a evidovány (tab. 2). 

Tab.  2: Použité přístroje a zkušební zařízení 

Druh, typ Evidenční číslo 

Zkouška vertikálního šíření plamene ve svazku ZPD 004 

Měření hustoty kouře ZPD 006 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření ZPD 007 

Šíření plamene na vodiči s jednou izolací ZPD 008 

Třída reakce na oheň ZPD 009 

Celistvost obvodu – El. kabely pro přenos dat ZPD 005 

Hmotnostní průtokoměr Vzduch - Brooks SOD 020 

Hmotnostní průtokoměr Propan - Brooks SOD 021 

Termostat Heraeus TOD 006 
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5 Zhodnocení výsledků zkoušky 

 Byly provedeny dvě sady zkoušek. První sada zkoušek je provedena na 

nezestárnutém kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Druhá sada byla provedena 

na zestárnutém kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Provedením stejných 

zkoušek na nezestárnutém kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M lze sledovat posun 

hodnot po tepelném stárnutí u tohoto konkrétního kabelu.  

Pro samotnou prezentaci dat jsem zvolil tabulkou formu. Výsledky zkoušek jsou 

rozděleny do dvou samostatných tabulek (tab. 3, tab. 4). Jsou zaznamenány výsledky 

zkoušek nezestárnutého kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R (tab. 3). Dále jsou 

zaznamenány výsledky zkoušek zestárnutého kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M 

(tab. 4).  

Nezestárnutý kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M vyhověl kritériím 

hodnocení ve všech provedených testech. 

Zastárnutý kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M vyhověl kritériím 

hodnocení ve všech provedených testech.  

Při srovnání naměřených hodnot pro nezestárnutý/zestárnutý kabel PRAFlaGuard F 

1x2x0,8 PH120-R M uvedených v tabulkách (tab. 3, tab. 4) vyplývá, že došlo pouze u 

zkoušky provedené podle zkušební normy ČSN EN 60332-24 [7] ke změně požárních 

vlastností kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M po zestárnutí. V tomto případě 

bylo po zestárnutí dosaženo lepšího parametru. Byl stanoven menší rozsah poškození.  
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5.1 Naměřené výsledky – nezestárnutý kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M 

Tab. 3: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M nezestárnutý - výsledky 

 

Zkouška Předpis Zjištěno 

Neelektrické zkoušky 

Zkouška vertikálního šíření plamene ve svazku 

ČSN EN 60332-3-24, čl. 5 

ČSN EN 60332-3-24, čl. 6     

 - objem nekovového materiálu 

 - počet zkušebních kusů 

 - způsob montáže 

 - počet vrstev / počet kusů ve vrstvě 

 - doba přiložení plamene 

 - počet hořáků 

 - rozsah poškození 

 - doba do uhasnutí hoření nebo žhnutí 

 

 

 

 

 

 

max. 

[l/m] 

[ks]  

 

[-/ks] 

[min] 

[ks] 

[m] 

[min] 

1,5 

36 

dotýkající se 

1 / 36 

20 

1 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,36 

0 

Měření hustoty kouře 

ČSN EN 61034-2, čl. 6 

TP PRAKAB 05/01, tab. 6    

 

 - teplota ve zkušební komoře 

 - průměr kabelu 

 - počet zkušebních vzorků 

 - minimální propustnost světla 

 

 

 

min. 

[°C] 

[mm] 

[ks] 

[%] 

23±5 

 

6 

80 

24,1 

7,1 

 

92,5 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-2, čl. 5 

ČSN EN 50267-2-2, příloha A    

Izolace Fix PET 

1.měř 2.měř 1.měř 2.měř 1.měř 2.měř 

- pH 

- vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

10,0 

6,03 

0,68 

5,94 

0,69 

5,63 

1,05 

5,62 

1,06 

5,57 

1,17 

5,55 

1,17 
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Tab. 4: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M nezestárnutý - výsledky (pokračování) 

          

Zkouška Předpis Zjištěno 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-2, čl. 5 

ČSN EN 50267-2-2, příloha A 

   Výplňový 

obal Plášť  

1.měř 2.měř 1.měř 2.měř   

- pH 

 - vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

10,0 

6,18 

0,99 

6,08 

1,01 

6,26 

0,99 

5,90 

1,00 

  

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-3, čl. 5 

Směrnice Dopravního podniku hl. m. Prahy č. 22-2012-00 

    

- pH 

 - vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

2,5 

6,02 

0,98 

Šíření plamene na vodiči s jednou izolací 

ČSN EN 60332-1-2, čl. 5 

ČSN EN 60332-1-2, čl. 6 

    

 - průměr vzorku 

 - doba působení plamene  

 - vzdálenost horní hranice zuhelnatění od spodní 

 hrany horní podpěry 

 - vzdálenost spodní hranice zuhelnatění od spodní 

hrany horní podpěry 

 

 

min. 

 

max. 

 

[mm] 

[s] 

[mm] 

 

[mm] 

 

 

60 

50 

 

540 

 

7,1 

 

368 

 

490 
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Tab. 5: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M nezestárnutý - výsledky (pokračování) 

     

Zkouška Předpis Zjištěno 

Třída reakce na oheň 

Rozhodnutí evropské komise 2006/751/EC 

TP PRAKAB 05/01, čl. 6.4 

    

- klasifikace 

 - doplňková klasifikace 

  B2ca 

s1, d0 

B2ca 

s1, d0 

 - šíření plamene FS 

 - rychlost uvolňování tepla HRR 

 - rychlost vývinu kouře SPR 

 - celkové uvolněné teplo THR 

 - celkový uvolněný kouř TSP 

 - FIGRA 

 - planoucí kapky / částice 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

[m] 

[kW] 

[m
2
/s] 

[MJ] 

[m
2
] 

[W/s] 

[-] 

1,5 

30 

0,25 

15 

50 

150 

ne 

0,72 

14,4 

0,036 

4,4 

15,1 

67,4 

ne 

Elektrické zkoušky 

Celistvost obvodu – El. Kabely pro přenos dat  

ČSN IEC 60331 – 23, čl. 6 

ČSN IEC 60331 – 23, čl. 7 

    

 - umístění hořáku – osa x 

 - umístění hořáku – osa y 

 - nastavení průtoku – propan 

 - nastavení průtoku - vzduch 

 - zkušební napětí AC 

 - doba přiložení plamene 

 - doba odolnosti při požáru 

 

 [mm] 

[mm] 

[l/min] 

[l/min] 

[V] 

[min] 

[min] 

 

 

45 

70±10 

5±0,25 

80±5 

110 

180 

195 

bez zkratu, 

přerušení 

45 

70 

5 

80 

 

 

Vyhovuje 
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5.2 Naměřené výsledky – zestárnutý kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M 

Tab. 6: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M zestárnutý - výsledky 

 

Zkouška Předpis Zjištěno 

Neelektrické zkoušky 

Zkouška vertikálního šíření plamene ve svazku 

ČSN EN 60332-3-24, čl. 5 

ČSN EN 60332-3-24, čl. 6     

 - objem nekovového materiálu 

 - počet zkušebních kusů 

 - způsob montáže 

 - počet vrstev / počet kusů ve vrstvě 

 - doba přiložení plamene 

 - počet hořáků 

 - rozsah poškození 

 - doba do uhasnutí hoření nebo žhnutí 

 

 

 

 

 

 

max. 

[l/m] 

[ks]  

 

[-/ks] 

[min] 

[ks] 

[m] 

[min] 

1,5 

36 

dotýkající se 

1 / 36 

20 

1 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,83 

0 

Měření hustoty kouře 

ČSN EN 61034-2, čl. 6 

TP PRAKAB 05/01, tab. 6    

 

 - teplota ve zkušební komoře 

 - průměr kabelu 

 - počet zkušebních vzorků 

 - minimální propustnost světla 

 

 

 

min. 

[°C] 

[mm] 

[ks] 

[%] 

23±5 

 

6 

80 

24,5 

7,1 

 

95,0 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-2, čl. 5 

ČSN EN 50267-2-2, příloha A    

izolace Fix PET 

1.měř 2.měř 1.měř 1.měř 1.měř 2.měř 

- pH 

- vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

10,0 

6,11 

0,86 

6,08 

0,85 

5,76 

1,11 

5,71 

1,12 

5,78 

1,36 

5,71 

1,36 
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Tab. 7: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M zestárnutý - výsledky (pokračování) 

          

Zkouška Předpis Zjištěno 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-2, čl. 5 

ČSN EN 50267-2-2, příloha A 

   výplňový 

obal plášť  

1.měř 2.měř 1.měř 2.měř   

- pH 

 - vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

10,0 

6,44 

1,15 

6,40 

1,18 

6,29 

1,06 

6,26 

1,05 

  

Zkoušky plynů vznikajících při hoření  

ČSN EN 50267-2-3, čl. 5 

Směrnice Dopravního podniku hl. m. Prahy č. 22-2012-00 

    

- pH 

 - vodivost 

min. 

max. 

[-] 

[µS/mm] 

4,3 

2,5 

6,30 

1,09 

Šíření plamene na vodiči s jednou izolací 

ČSN EN 60332-1-2, čl. 5 

ČSN EN 60332-1-2, čl. 6 

    

 - průměr vzorku 

 - doba působení plamene  

 - vzdálenost horní hranice zuhelnatění od spodní 

 hrany horní podpěry 

 - vzdálenost spodní hranice zuhelnatění od spodní 

hrany horní podpěry 

 

 

min. 

 

max. 

 

[mm] 

[s] 

[mm] 

 

[mm] 

 

 

60 

50 

 

540 

 

7,1 

 

380 

 

490 
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Tab. 8: PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M zestárnutý - výsledky (pokračování) 

     

Zkouška Předpis Zjištěno 

Třída reakce na oheň 

Rozhodnutí evropské komise 2006/751/EC 

TP PRAKAB 05/01, čl. 6.4 

    

- klasifikace 

 - doplňková klasifikace 

  B2ca 

s1, d0 

B2ca 

s1, d0 

 - šíření plamene FS 

 - rychlost uvolňování tepla HRR 

 - rychlost vývinu kouře SPR 

 - celkové uvolněné teplo THR 

 - celkový uvolněný kouř TSP 

 - FIGRA 

 - planoucí kapky / částice 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

[m] 

[kW] 

[m
2
/s] 

[MJ] 

[m
2
] 

[W/s] 

[-] 

1,5 

30 

0,25 

15 

50 

150 

ne 

0,81 

14,6 

0,043 

6,5 

17,2 

84,7 

ne 

Elektrické zkoušky 

Celistvost obvodu – El. Kabely pro přenos dat  

ČSN IEC 60331 – 23, čl. 6 

ČSN IEC 60331 – 23, čl. 7 

    

 - umístění hořáku – osa x 

 - umístění hořáku – osa y 

 - nastavení průtoku – propan 

 - nastavení průtoku - vzduch 

 - zkušební napětí AC 

 - doba přiložení plamene 

 - doba odolnosti při požáru 

 

 [mm] 

[mm] 

[l/min] 

[l/min] 

[V] 

[min] 

[min] 

 

 

45 

70±10 

5±0,25 

80±5 

110 

180 

195 

bez zkratu, 

přerušení 

45 

70 

5 

80 

 

 

Vyhovuje 
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Závěr 

 Cílem práce bylo prověřit, zda zestárnutý kabel stále splňuje požadavky 

stanovených požárních zkoušek. Vzorek kabelu byl vystaven stejným zkušebním 

podmínkám užívaných při tepelném stárnutí pro ověřování mechanických vlastností 

materiálů po stárnutí. Bylo dosaženo vyhovujících výsledků provedených zkoušek na 

zestárnutém kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M. Provedeným rozsahem zkoušek 

se jedná o finančně i časově náročný úkol.  

 Ve spolupráci s firmou PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. bylo 

uskutečněno praktické provedení zkoušek požárních vlastností na uměle zestárnutém 

kabelu. Byly provedeny dvě sady zkoušek, aby mohly být porovnány naměřené hodnoty 

před/po stárnutí. Každá sada se skládala ze šesti zkoušek.  

Pro umělé zestárnutí kabelu jsem zvolil metodu tepelného stárnutí. Tepelné stárnutí 

je nejčastěji využívanou metodou. Zestárnutí probíhá působením tepla a vzdušného 

kyslíku. U běžně používaných materiálů pro výrobu kabelů dochází podle teoretického 

výpočtu k zestárnutí o 37 let.  

K dosažení umělého zestárnutí lze však použít i další činitele. Ať už každého zvlášť 

nebo jejích kombinací. Výběr vhodné metodiky by měl samozřejmě odpovídat 

požadavkům kladených na kabel. 

 Přestože bylo dosaženo vyhovujícího výsledku u všech provedených požárních 

zkoušek zestárnutého kabelu PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R M, nedá se vyvodit 

jednoznačný závěr, že provádění požárních zkoušek na tepelně zestárnutém kabelu je 

zbytečné. Získané výsledky zkoušek se vztahují pouze na daný typ kabelu, respektive 

dimenzi, použitou skladbu materiálů a působícího činitele. V této oblasti je potřeba provést 

další požární zkoušky na zestárnutých kabelech. Jedná se o další typy, použité materiály, 

délky stárnutí a výběr působícího činitele. 
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