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Evropská předmluva

Text dokumentu 89/1241/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60695-11-20, který vypracovala
technická komise IEC/TC 89 Zkoušení požárního nebezpečí, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60695-11-20:2015.

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) 2016-02-27
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-05-27

Tento dokument nahrazuje EN 60695-11-20:1999.

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 zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro
používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60695-11-20:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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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 je cílem navrhování součástek, obvodů a výrobků, jakož
i volby materiálů, snížit přípustné úrovně rizika požáru, a to i při rozumně předvídatelném
(nesprávném) použití, špatné funkci nebo poruše. 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.

Cílem souboru norem IEC 60695 je chránit životy a majetek snížením počtu požárů nebo omezením
jejich následků. To lze provést:

snahou zabránit zapálení způsobenému součástí pod napětím, a pokud už dojde k zapálení, omezit
vzniklý oheň v mezích 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.

Tato část IEC 60695 popisuje metodu zkoušení, která se skládá z dvou postupů zkoušení při
zkouškách v malém měřítku prováděných na materiálech používaných v elektrotechnických
zařízeních. Jako zdroj zapálení se používá zkušební plamen o výkonu 500 W. Popsaná metoda
zkoušení poskytuje klasifikaci, kterou lze použít k zajištění kvality, předběžnému výběru materiálů
součástí výrobků nebo k ověření požadovaného minimálního klasifikačního stupně hořlavosti
plamenem u materiálů použitých v konečných výrobcích.

Tato metoda zkoušení se nemá používat samostatně k popisu nebo hodnocení požárního nebezpečí
nebo požár-
ního rizika materiálů, výrobků nebo sestav v podmínkách skutečného požáru. Výsledky této zkoušky
však lze použít jako součást posouzení požárního nebezpečí, při kterém se berou v úvahu všechny
činitele vztahující se ke konkrétnímu konečnému 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 mezinárodní
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 popisuje metodu zkoušení, která se skládá ze dvou postupů laboratorní zkoušky
v malém měřítku a jejímž účelem je porovnat chování při hoření u různých materiálů používaných
v elektrotechnických výrobcích. Svisle orientované vzorky tvaru tyče nebo vodorovně orientované
vzorky tvaru desky se vystaví působení zdroje zapálení v podobě malého plamene o jmenovitém
tepelném výkonu 500 W. Při této metodě zkoušení se ke klasifikaci chování materiálu používají dvě
konfigurace zkušebních vzorků. Zkušební vzorky tvaru pravoúhlé tyče se používají k posouzení
zapalitelnosti a chování při hoření, zkušební vzorky tvaru čtvercové desky se používají k posouzení
odolnosti zkušebního vzorku proti prohoření podle 8.3.3. Tato metoda zkoušení se používá jen pro
materiály klasifikované jako V-0 nebo V-1 podle IEC 60695-11-10.

Tuto metodu lze použít jen pro tuhé materiály a pro lehčené materiály s objemovou hustotou větší
než 250 kg/m3 stanovenou podle ISO 845. Nelze ji použít pro materiály, které se v důsledku své malé
tloušťky smršťují od půso-
bícího plamene, aniž se zapálí.

Popsaná metoda zkoušení poskytuje klasifikace, které lze použít k zajištění kvality, předběžnému
výběru materiálů součástí výrobků nebo k ověření požadovaného minimálního klasifikačního stupně
hořlavosti plamenem u materiálů použitých v konečných výrobcích. Pokud se použije k předběžnému
výběru, musí být kladné výsledky získány na zkušebních vzorcích o tloušťce rovné nejmenší tloušťce
použité ve výrobcích.

Získané výsledky poskytují určité informace o chování materiálů v provozu, samy o sobě však
nemohou zajistit bezpečnost provozu.

POZNÁMKA 1 Návod k předběžnému výběru je uveden v IEC 60695-1-30 [3].

POZNÁMKA 2 Výsledky zkoušky jsou ovlivněny jak aditivy materiálu (např. pigmenty, plniči,
retardéry hoření), tak i jeho vlastnostmi (např. směrem anizotropie a molekulovou hmotností).

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.


