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Předmluva
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-12:2001:
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práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-09-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-12-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60695-2-12:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Při navrhování všech elektrotechnických výrobků je zapotřebí zvažovat riziko požáru a možná
nebezpečí spojená s požárem. S ohledem na to cílem navrhování součástek, obvodů a zařízení, jakož
i volby materiálů, je snížit přípustné úrovně možných rizik požáru v běžných provozních podmínkách,
v případě předvídatelného abnormálního použití, špatné funkce nebo poruchy. IEC/TC 89 vypracovala
IEC 60695-1-10, která spolu se souvisící IEC 60695-1-11 poskytuje vodítko, jak toho dosáhnout.

Prvotním cílem IEC 60695-1-10 a IEC 60695-1-11 je poskytnout vodítko, jak:

zabránit zapálení způsobenému součástí pod napětím aa.
pokud už dojde k zapálení, omezit vzniklý oheň na vnitřek krytu elektrotechnického výrobku.b.

Druhotné cíle IEC 60695-1-10 a IEC 60695-1-11 zahrnují minimalizaci šíření plamene mimo kryt
výrobku a minimalizaci škodlivých vlivů zplodin hoření, např. tepla, kouře, toxicity a/nebo korozní
agresivity.

Požáry postihující elektrotechnické výrobky mohou být způsobeny i vnějšími příčinami, které jsou jiné
než elektrické povahy. Úvahy tohoto charakteru mají být součástí posuzování celkového rizika.

V elektrotechnických výrobcích mohou být zdroji zapálení přehřáté kovové části. Při zkouškách
žhavou smyčkou se k napodobení takového zdroje zapálení používá rudě žhnoucí drát.

IEC 60695-2-10 popisuje zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup,
IEC 60695-2-11 popisuje zkoušku hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou a IEC 60695-2-13
popisuje zkoušku teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou.

Tato část IEC 60695 popisuje zkoušku indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou. Má se používat
k měření, popisu a klasifikaci vlastností materiálů týkajících se jejich odezvy na teplo způsobené
dotykem s elektricky zahřátým drátem v řízených laboratorních podmínkách. Může být užitečná při
hodnocení materiálů pro jejich použití ve výrobcích, které mohou být vystaveny nadměrnému
tepelnému namáhání, např. poruchovým proudem protékajícím vodičem, přetížením součástky a/nebo
vadnými spoji. Nemá se používat výhradně k popisu nebo hodnocení požárního nebezpečí nebo
požárního rizika u materiálů, výrobků nebo sestav v podmínkách skutečného požáru. Výsledky této
zkoušky však lze použít jako součást posouzení požárního rizika s ohledem na veškeré činitele týkající
se posouzení požárního nebezpečí u konkrétního konečného použití.

Tato mezinárodní norma může zahrnovat použití nebezpečných materiálů, postupů a zařízení. Účelem
normy není specifikovat všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy
zodpovídá za stanovení vhodných zdravotně nezávadných a bezpečných postupů a za to, že před
jejím použitím stanoví použitelnost omezení daných právními předpisy.

1 Rozsah platnosti



Tato část IEC 60695 specifikuje podrobnosti zkoušky žhavou smyčkou pro její použití ke zkoušení
hořlavosti plamenem u vzorků z tuhých elektroizolačních materiálů nebo z jiných tuhých materiálů.
Cílem zkoušky je stanovit index hořlavosti žhavou smyčkou (GWFI).

GWFI je nejvyšší teplota stanovená tímto normalizovaným postupem, při které

se zkoušený materiál nezapálí a pokud ano, uhasne do 30 s po oddálení žhavé smyčky a neshoří zcela,a.

a

pokud vzniknou roztavené kapky, nezapálí hedvábný balicí papír.b.

Tato zkušební metoda je zkouškou materiálů, která se provádí na souboru normalizovaných
zkušebních vzorků. Získané údaje spolu s údaji ze zkoušky teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou
(GWIT) podle IEC 60695-2-13 lze použít v postupu předběžného výběru podle IEC 60695-1-30
k posouzení schopnosti materiálů splnit požadavky IEC 60695-2-11.

POZNÁMKA Vhodné soubory zkoušek týkajících se hořlavosti a zapálení určených pro předběžný výběr
mohou jako
výsledek posuzování požárního nebezpečí umožnit snížit rozsah zkoušek konečného výrobku.

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 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.


