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„Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této
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Mezinárodní normu IEC 62281 vypracovala společně technická komise IEC/TC 35 Primární články
a baterie a subkomise 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé
elektrolyty technické komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie.
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a kritéria, kapitola 38.3.
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Evropská předmluva

Text dokumentu 35/1416/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 62281, který vypracovala technická
komise IEC/TC 35 „Primární články a baterie“, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 62281:2019.

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) 2020-02-15
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2022-05-15
Tento dokument nahrazuje EN 62281:2017.

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62281:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Lithiové primární články a baterie byly nejdříve zavedeny v 70. letech ve vojenských aplikacích. V té
době byl malý komerční zájem a neexistovaly žádné průmyslové normy. Proto Komise expertů
Spojených národů (OSN) pro přepravu nebezpečného zboží, třebaže obvykle ohledně zkoušek
a kritérií odkazuje na průmyslové normy, zavedla v Příručce zkoušek a kriterií pododdíl,
pojednávající o bezpečnostních zkouškách, vztahujících se k přepravě lithiových primárních článků
a baterií. Mezitím vzrostl komerční zájem o lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články
a baterie a existovalo již několik průmyslových norem. Nicméně, existující IEC normy jsou
různorodé, ne zcela harmonizované, a neplatí výlučně pro přepravu. Nejsou vhodné k tomu, aby se
na ně mohly odkazovat Vzorové předpisy UN. Proto byla připravena tato skupinová bezpečnostní
norma pro harmonizaci zkoušek a požadavků platných pro přepravu.

Tento dokument platí pro lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie obsahující
lithium v libovolné chemické formě: lithium jako kov, slitinu lithia nebo lithium-ion. Primární
elektrochemické systémy lithium-kov a slitina lithia používají jednotlivě kovové lithium a slitinu lithia
jako zápornou elektrodu. Lithium-ion akumulátorové elektrochemické systémy používají vloženou
směs (vložené lithium existuje v iontové nebo kvazi atomické formě bez krystalové mřížky materiálu
elektrody) v kladných a v záporných elektrodách.

Tento dokument také platí pro lithiové polymerní články a baterie, které se využívají buď jako
lithium-kov primární články a baterie nebo jako lithium-ion akumulátorové články a baterie,
v závislosti na povaze materiálu používaného v záporné elektrodě.

Historie přepravy lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií stojí za povšimnutí. Od
70. let bylo přepraveno více než deset biliónů lithiových primárních článků a baterií a od počátku 90.
let více než jeden bilión lithiových akumulátorových článků a baterií používajících systém lithium-ion.
Protože se počet lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií, které se mají přepravovat,
zvyšuje, je vhodné do této normy také zahrnout bezpečnostní zkoušení obalů používaných pro
přepravu těchto výrobků.

Tento dokument se konkrétně zabývá bezpečností lithiových primárních a akumulátorových článků
a baterií během přepravy a také bezpečností používaného obalu.

Příručka OSN Zkoušky a kritéria [12][1]) rozlišuje na jedné straně mezi články a bateriemi lithium-
kov a slitina lithia a na druhé straně mezi lithium-ion a lithiovými polymerními články a bateriemi.
I když je stanoveno, že články a baterie lithium-kov a slitina lithia mohou být jak primární
(nenabíjitelné) nebo nabíjitelné, jsou lithium-ion články a baterie považovány vždy za nabíjitelné.
Nicméně metody zkoušky v příručce OSN Zkoušky a kritéria jsou stejné jak pro akumulátorové
články a baterie lithium-kov a slitina lithia, tak i pro lithium-ion a polymerní lithiové články a baterie.
Koncepce je potřebná pouze pro rozlišení mezi malými a velkými sestavami baterií. Sestavy baterií
vytvořené z (primárních nebo akumulátorových) baterií lithium-kov nebo slitina lithia se rozlišují podle
agregovaného obsahu lithia všech anod (měřeného v gramech), zatímco sestavy baterií vytvořené
z lithium-ion nebo polymerních lithiových baterií jsou rozlišovány podle jejich „jmenovité“ energie
(měřené ve watt-hodinách).



1 Rozsah platnosti
Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro lithiové primární
a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie, týkající se zajištění jejich bezpečnosti během
přepravy, kromě přepravy za účelem recyklace nebo využití a odstranění odpadu. Požadavky
stanovené v tomto dokumentu neplatí pro případy, kde zvláštní ustanovení daná v příslušných
předpisech, jejichž seznam je uveden v článku 7.3, stanovuje výjimky.

POZNÁMKA Pro lithium-ion trakční bateriové systémy, používané k elektrickému pohonu silničních
vozidel, mohou platit jiné normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    Čísla v hranatých závorkách odkazují na bibliografii.


