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viditelnosti způsobeného opacitou
kouře z elektrotechnických výrobků
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Fire hazard testing -
Part 6: Guidance and test methods on the assessment of obscuration hazard of vision caused by
smoke opacity from
electrotechnical products involved in fires -
Section 30: Small scale static method - Determination of smoke opacity - Description of the apparatus

Essais relatifs aux risques du feu -
Partie 6: Guide et méthodes d’essai pour l’évaluation des dangers d’obscurcissement de la vision par
les fumées
provenant des produits électrotechniques impliqués dans des feux -
Section 30: Méthode statique à petite échelle - Détermination de l’opacité des fumées - Description
de l’appareillage

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr -
Teil 6: Anleitung und Prüfverfahren zur Beurteilung der Gefahr durch Sichtminderung infolge der
Verdunkelung durch
Rauch, der von elektrotechnischen Produkten verursacht wird, die an Bränden beteiligt sind -
Hauptabschnitt 30: Statischer Kleinbrandversuch - Bestimmung der Opazität des Rauches -
Beschreibung der
Prüfeinrichtung

Oznámení o schválení

Mezinárodní technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6: Návod
a zkušební metody k posouzení nebezpečí snížení viditelnosti způsobeného opacitou kouře z
elektrotechnických výrobků zasažených ohněm - Oddíl 30: Statická metoda zkoušky v malém měřítku
- Stanovení opacity kouře - Popis zkušebního zařízení byla schválena Českým normalizačním
institutem k přímému používání jako ČSN IEC 60695-6-30 bez jakýchkoliv modifikací. Mezinárodní
technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 má status české technické normy.

Uvedená  mezinárodní  technická  zpráva  je  dostupná  v  Českém  normalizačním  institutu,  oddělení
dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.
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Anotace obsahu

Technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 popisuje zařízení, kalibrační postupy a základní
experimentální postupy pro stanovení měrné optické hustoty kouře vznikajícího z materiálů
vystavených ve svislé poloze působení zdroje tepla. Stanovení probíhá v komoře s regulovaným
tlakem, která se předem kalibruje pomocí referenčních materiálů.

Technickou specifikaci lze použít pro ploché tuhé nekovové vzorky. Není vhodná pro jiné než ploché
výrobky, např. pro izolované dráty a kabely. Nelze ji použít ani pro materiály, které se taví a odtékají.

Při pyrolýze nebo hoření zkušebních vzorků mohou vznikat toxické a dráždivé zplodiny. Proto je nutno
přijmout příslušná opatření k zajištění bezpečnosti.

Technická zpráva IEC TR 60695-6-30:1996 má 69 stran (ve francouzsko-anglickém znění).
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