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které jsou s dokumentem v rozporu

(dow) 2019-03-02

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60695-1-20:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
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Úvod

Požáry jsou příčinou vzniku nebezpečí pro život a majetek v důsledku vytváření tepla (tepelné
nebezpečí) i v důsledku vzniku toxických zplodin, korozně agresivních zplodin a kouře (netepelné
nebezpečí). Požáry začínají zapálením a poté se mohou šířit, což v některých případech vede
k celkovému vzplanutí a ke vzniku plně rozvinutého požáru. Odolnost proti zapálení je proto jedním



z nejdůležitějších materiálových parametrů, které se musí brát v úvahu při posuzování požárního
nebezpečí. Bez zapálení není požár.

U většiny materiálů (kromě kovů a některých jiných prvků) k zapálení dochází v plynné fázi. Zapálení
nastane, když hořlavé páry smíšené se vzduchem dosáhnou teploty, která je dostatečně vysoká pro
rychlé šíření exotermických oxidačních reakcí. Snadnost zapálení závisí na chemickém složení par,
na poměru palivo/vzduch a na teplotě.

U kapalin hořlavé páry vznikají vypařováním kapaliny a proces vypařování závisí na teplotě a na
chemickém složení kapaliny.

U pevných látek hořlavé páry vznikají pyrolýzou, jestliže je teplota pevné látky dostatečně vysoká.
Proces vypařování závisí na teplotě a chemickém složení pevné látky a dále na tloušťce, hustotě,
měrném teple a tepelné vodivosti pevné látky.

Snadnost zapálení zkušebního vzorku závisí na mnoha proměnných. Při posuzování zapalitelnosti se
musí zvažovat tyto činitele:

geometrie zkušebního vzorku včetně tloušťky a přítomnosti hran, rohů nebo spojů;a.

orientace povrchu;b.

rychlost a směr proudění vzduchu;c.

povaha a umístění zdroje zapálení;d.

velikost a poloha jakéhokoli vnějšího tepelného toku ae.

to, zda hořlavý materiál je pevná látka nebo kapalina.f.

Prvotním cílem je zabránit zapálení způsobenému částí, která je pod elektrickým napětím, a pokud
už dojde k zapálení, omezit vzniklý oheň na vnitřek závěru elektrotechnického výrobku.

Další cíle zahrnují minimalizaci šíření plamene mimo závěr výrobku a minimalizaci škodlivých vlivů
zplodin hoření včetně tepla, kouře a toxických nebo korozně agresivních produktů hoření.

Požáry postihující elektrotechnické výrobky mohou být způsobeny i vnějšími příčinami jiné než
elektrické povahy. Úvahy tohoto charakteru jsou součástí posuzování celkového požárního
nebezpečí.

Tato mezinárodní norma podává přehled o zapalitelnosti a jejím významu pro požární nebezpečí
u elektrotechnických výrobků.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60695 poskytuje informace o zapalitelnosti elektrotechnických výrobků a materiálů,
z nichž jsou tyto výrobky vytvořeny. Podává informace o:



principech zapalitelnosti;a.

výběru vhodných metod zkoušení ab.

použití a interpretaci výsledků.c.

Tato část IEC 60695 je určena k tomu, aby ji technické komise používaly při vypracovávání norem
v souladu se zásadami formulovanými v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51.

K povinnostem technických komisí patří i to, aby při vypracovávání svých publikací pokud možno
používaly základní bezpečnostní publikace. Požadavky, zkušební metody ani zkušební podmínky
uvedené v této základní bezpečnostní publikaci nebudou platné, pokud na ně nebude v příslušné
publikaci konkrétní odkaz nebo pokud do ní nebudou zahrnuty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


