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Úvod

Riziko požáru a možná nebezpečí spojená s požárem je zapotřebí zvažovat při navrhování všech
elektrotechnických výrobků. S ohledem na to cílem navrhování součástek, obvodů a zařízení, jakož
i volby materiálů, je snížit přípustné úrovně možných rizik požáru, a to i v případě předvídatelného
abnormálního použití, špatné funkce nebo poruchy. Tato norma spolu se souvisící IEC 60695-1-11
poskytuje vodítko, jak toho dosáhnout.

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

Další cíle zahrnují minimalizaci šíření plamene mimo kryt 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 rizika.

K posouzení požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků se provádějí zkoušky požárního
nebezpečí. Tyto zkoušky se dělí na dvě základní skupiny: kvalitativní požární zkoušky a kvantitativní
požární zkoušky.

Při požárním zkoušení elektrotechnických výrobků se pokud možno mají používat kvantitativní požární
zkoušky s těmito vlastnostmi:

Zkouška má brát v úvahu okolnosti použití výrobku, tj. má počítat s podmínkami jeho konečného použití,a.
jakož i s předvídatelným abnormálním použitím. Důvodem je to, že podmínky požáru mohou být za určitých
okolností nebezpečné, ale za jiných okolností nebudou nutně představovat stejné ohrožení.
Má být možné stanovit vztah mezi výsledky zkoušky a výše zmíněnými škodlivými vlivy zplodin hoření, tj.b.
ohrožením osob a/nebo majetku v důsledku tepla nebo šíření vzduchem v situaci příslušného konečného
použití. Tím se zamezí vytvoření umělých (a někdy zkreslených) měřítek funkční schopnosti, které nemají
jasný vztah k požární bezpečnosti.
I když příspěvky k následkům reálných požárů jsou obvykle smíšené, výsledky zkoušek mají být vyjádřenyc.
přesně definovanými termíny a pomocí exaktních jednotek tak, aby bylo možno příspěvek výrobku
k celkovým následkům požáru kvantitativně vyhodnotit a porovnat ho s příspěvky jiných výrobků.

Ačkoli se přednostně doporučují kvantitativní zkoušky, je pro kvalitativní zkoušky charakteristické, že
umožňují získat výsledky typu „vyhověl/nevyhověl“ a klasifikaci. Za určitých okolností bude vhodné
zachovat takové kvalitativní metody zkoušek nebo vyvinout nové. Tato část IEC 60695-1 stanoví, za
jakých okolností je to vhodné.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60695-1 poskytuje všeobecný návod, jak snížit přijatelné úrovně rizika požáru
a možných následků požárů postihujících elektrotechnické výrobky. Slouží i jako zdrojová norma pro
jiné publikace ze souboru IEC 60695.

Norma popisuje vztah mezi požárním rizikem a možnými následky požáru a poskytuje výrobkovým
komisím IEC návod týkající se použitelnosti kvalitativních a kvantitativních požárních zkoušek
k posouzení požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků.

Norma zdůrazňuje důležitost scénáře při posuzování požárního nebezpečí a rizika a zabývá se kritérii
určenými k zajištění vývoje technicky fundovaných metod požárních zkoušek vycházejících
z nebezpečí.



Norma se zabývá různými typy požárních zkoušek, zejména podstatou kvalitativních a kvantitativních
požárních zkoušek. Kromě toho popisuje, za jakých okolností je vhodné, aby výrobkové komise IEC
zachovaly nebo vyvinuly kvalitativní požární zkoušky.

Tato norma je určena jako vodítko pro komise IEC a má se používat s ohledem na jejich individuální
aplikace.

Tato základní bezpečnostní publikace 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 v případě potřeby
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.


