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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:

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

b)   orientace povrchu;

c)   rychlost a směr proudění vzduchu;

d)   povaha a poloha zdroje zapálení;

e)   velikost a poloha jakéhokoli vnějšího tepelného toku a

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

Riziko požáru a možná nebezpečí spojená s požárem je zapotřebí zvažovat při navrhování všech
elektrotechnických výrobků. S ohledem na to je cílem navrhování součástek, obvodů a zařízení, jakož
i volby materiálů, snížit přípustné úrovně možných rizik požáru, a to i v případě předvídatelného
(nesprávného) použití, špatné funkce nebo poruchy.

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

Účelem souboru norem IEC 60695 je chránit životy a majetek snížením počtu požárů nebo snížením
následků požárů. Toho lze dosáhnout

·       snahou zabránit zapálení způsobenému částí, která je pod elektrickým napětím, a pokud už
dojde k zapálení, omezit vzniklý oheň na vnitřek závěru elektrotechnického výrobku;

·       snahou minimalizovat šíření plamene mimo závěr výrobku a minimalizovat škodlivé vlivy



zplodin hoření včetně tepla, kouře a toxických nebo korozně agresivních produktů hoření.

Z těchto důvodů se k hodnocení zapalitelnosti elektrotechnických výrobků a materiálů použitých
v jejich konstrukci používá řada zkoušek. Tato část IEC 60695 popisuje metody zkoušení
zapalitelnosti používané obvykle k posuzování elektrotechnických výrobků nebo materiálů v nich
použitých. Zahrnuje i metody zkoušení, u kterých je
zapalitelnost významným kvantifikovatelným parametrem. Je součástí souboru IEC 60695-1, který
poskytuje návod pro výrobkové komise, které mají v úmyslu začlenit metody zkoušení požárního
nebezpečí do norem výrobků.



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60695 podává přehled metod zkoušení, které se používají ke stanovení zapalitelnosti
elektrotechnických výrobků nebo materiálů, z nichž jsou tyto výrobky vytvořeny. Zahrnuje i metody
zkoušení, u kterých je zapalitelnost významným kvantifikovatelným parametrem při navrhování.

Představuje současný stav v oblasti těchto metod zkoušení a zahrnuje speciální poznámky o jejich
významnosti a použití, pokud jsou dostupné. Seznam metod zkoušení se nemá považovat za
vyčerpávající a metody zkoušení, které nebyly vyvinuty v IEC, se nemají považovat za schválené IEC,
pokud to není výslovně uvedeno.

Základní bezpečnostní publikace jsou určeny k tomu, aby je 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.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


