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používat dosud platnou ČSN EN 60695-10-2 (34 5615) z července 2004.

Změny proti předchozí normě
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nebezpečí.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání IEC 60695-10-2 z roku 2003. Představuje jeho
technickou revizi.

Norma má status základní bezpečnostní publikace podle Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

byl přidán úvod seznamující uživatele se základními dokumenty publikovanými TC 89;●

do rozsahu platnosti byl přidán odkaz na Pokyn IEC 104 a Pokyn ISO/IEC 51;●

byla přidána nová kapitola 3 obsahující termíny a definice vztahující se k této zkoušce;●
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na návrh IECEE-CTL byly v článku 5.3 upřesněny požadavky na zahřívací pec;●

v článku 5.4 bylo specifikováno minimální rozlišení konzistentní s požadavky na metodu používající optické●

měřicí zařízení;



do kapitol 6 a 8 byl doplněn nový zkušební postup zahrnující oddělené zkoušení konečných výrobků●

(metoda A) a zkoušení vlastností materiálů (metoda B);
kapitola 11 byla aktualizována tak, aby byla sladěna s jinými částmi IEC 60695.●

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
89/1203/FDIS 89/1210/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60695 se společným názvem Zkoušení požárního nebezpečí je
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uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Předmluva

Text dokumentu 89/1203/FDIS, budoucího 3. vydání IEC 60695-10-2, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 89 Zkoušení požárního nebezpečí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60695-10-2:2014.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-12-26
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-03-26

Tento dokument nahrazuje EN 60695-10-2:2003.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato norma pokrývá hlavní prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 60695-10-2:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Při navrhování všech elektrotechnických výrobků je zapotřebí zvažovat riziko nadměrného tepla
a možná nebezpečí spojená s nadměrným teplem. S ohledem na to je cílem navrhování součástek,
obvodů a výrobků, jakož i volby materiálů, snížit přípustné úrovně možných rizik při běžném provozu,
důvodně předvídatelném abnormálním použití, špatné funkci a/nebo poruše. Technická komise
IEC/TC 89 vypracovala normu IEC 60695-1-10 spolu se souvisící IEC 60695-1-11, aby poskytly návod,
jak toho dosáhnout.

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

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

Druhotné cíle IEC 60695-1-10 a IEC 60695-1-11 zahrnují minimalizaci šíření plamene mimo závěr
výrobku a mini-
malizaci 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. Uvážením požárů tohoto charakteru je třeba se zabývat při posuzování
celkového požárního nebezpečí.

Tato část IEC 60695 popisuje metodu zkoušení, při které se s použitím zatížené ložiskové kuličky
v zahřívací peci hodnotí měknutí a urychlené tečení polymerního materiálu při zatížení. Má se
používat k měření, popisu a klasifikaci vlastností materiálu jako odezvy na působení zvýšených teplot
v řízených laboratorních podmínkách. Tato část může být užitečná při hodnocení materiálů pro použití
ve výrobcích, které mohou být vystaveny nadměrnému tepelnému namáhání. Má se používat
i k hodnocení materiálů použitých v konečných výrobcích. Nemá se používat samostatně k popisu
nebo hodnocení požárního nebezpečí nebo požárního rizika u mate-
riálů, výrobků nebo sestav ve skutečných abnormálních podmínkách. Výsledky této zkoušky však lze
použít jako součást posouzení požárního nebezpečí s ohledem na veškeré činitele týkající se



konkrétního konečného použití.

Tato mezinárodní norma se může týkat nebezpečných materiálů, postupů a zařízení. Jejím cílem není
postihnout všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím používáním. Uživatel této normy odpovídá
za to, že před jejím použitím budou stanovena vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví a bude zjištěna použitelnost omezení daných právními předpisy.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60695 specifikuje zkoušku kuličkou jako metodu hodnocení teploty měknutí
a urychleného tečení materiálu při zatížení polymerních materiálů a částí konečných výrobků za
účelem zjištění jejich schopnosti odolat působení nadměrného tepla. Lze ji použít pro materiály
používané v elektrotechnických zařízeních, podsestavách a součástkách a pro pevné elektroizolační
materiály s výjimkou keramiky.

POZNÁMKA Metoda zkoušky kuličkou není vhodná pro některé elastomery, lehčené materiály a jiné
materiály, které mají sklon k měknutí při teplotě místnosti. Výrobkovým komisím se doporučuje
hodnotit tyto materiály jinými metodami, např. podle IEC 60695-10-3.

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 podle možnosti
používaly základní bezpečnostní publikace. Požadavky, metody zkoušení 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.


