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לעומת התקן המאומץ

הפניה לסדרת IEC 60086 חלות התקן1
הוחלפה בהפניה לסדרת ת"י 

60086

ההפניה הינה 
למידע בלבד

2 Normative
References

אזכור של ת"י (לא רשמי) 
 IEC 60086 חלק 2 במקום

60086-2

 IEC ת"י 60086-2 מאמץ את
60086-2 בשינויים מתחייבים 

שלהלן:
א. אזכור ת"י רשמי 990-1 (כיום 

(60086-1
ב. סעיף 6  כולל הקלה בבדיקות :
6.1 : הסעיף חל על ייישומים של 

רדיו  וצעצועים בלבד 
6.2 עד 6.6 - הסעיפים שעוסקים 

בבדיקות סוגי סוללות אלו אינם 
חלים בתקן הישראלי

פירוט השינויים

הקלה על פי החוק (סעיף 
8 ה 4)

קריטריון מס' 3 
התאמת הפניות 

לחקיקה של מדינת חוץ 
או למסמך מחייב של 
גורם בינל' או לדרישה 
המופיעה בחקיקה או 

במסמך מחייב

קריטריון מס' 
2

דרישות 
הנגזרות 
מהוראות 

חיקוק 
בישראל 
והפניות 
להוראות 

כאמור

מהות השינוי בתקן הישראלי שם הסעיף בתקן 
הישראלי

מס' הסעיף 
בתקן 

הישראלי

שינויים שאינם 
מתחייבים לפי חוק 

התקנים

ת"י 60086 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי (לשעבר ת"י 990 חלק 1)
       IEC 60086-1  Edition 13.0: 2021-04 טבלת השינויים לאימוץ

האם סעיף 
"ואקום"?

נימוקים המלצה/ 
הבהרה

אינו שינוינימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

קריטריון מס' 4    
הפנייה לתקנים בינל'אחרים 

או לחלקים בהם, ובלבד 
שההפנייה היא לתקן הבינל' 
עצמו או שהתקן הבינל' אומץ 
כלשונו, או בשינויים מתחייבים 

על פי החוק או בשינויים 
לאומיים מיוחדים שאושרו ע"י 

השרים
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2 Normative
References

אזכור של ת"י (לא רשמי) 
 IEC 60086 חלק 5 במקום

60086-5

 IEC ת"י 60086-5 מאמץ את
60086-5 בשינויים מתחייבים 

שלהלן:
בסעיפים של סימון  ותכולת מתכות 

כבדות - אזכור ת"י רשמי 990-1 
(כיום 60086-1)

2 Normative
References

הוספת אזכור של חוק לטיפול 
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני 
ובסוללות, התשע"ב-2012, על 

עדכוניו
V

2 Normative
References

תוספת אזכור של הדירקטיבה 
האירופית הרלוונטית לסוללות 

ראשוניות

תוספת אזכור של 
הדרקטיבה האירופית  

לסוללות ראשוניות 
EC/2006/66

 ההגדרה הינה בהתאם הוספת הגדרה למתכות כבדותמתכות כבדות3.201
למתכות בדרקטיבה 

EC/2006/66  הארופית
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השרים

 4.1.6.14.Requirements
4.1 General
4.1.6 Marking
4.1.6.1 General

הוספה דרישה לסימון בשפה 
העברית  של שם היצרן/יבואן 

וארץ הייצור

הדרישה 
בהתאם לצו 
הגנת הצרכן 

(סימון טובין), 
תשמ"ג-1983

4.1.6.3 Marking of
 batteries
 regarding
 method of
disposal

הוספת דרישה לסמל פח אשפה 
עם X מעליו או סמל דומה בעל 

משמעות שוות ערך

הדרישות הן תרגום של 
Article 21   בדירקטיבה 
 ,EC/2006/66 האירופית

סעיפים 4 ו-5.

סימון תכולת מתכות 4.1.6.201
כבדות

הוספה דרישה לסימון תכולת 
מתכות כבדות

הדרישה הינה תרגום של 
Article 21 בדירקטיבה 

 ,EC/2006/66 האירופית
סעיף 3.

הוספה דרישה לתכולת מתכות תכולת מתכות כבדות4.201
כבדות

הדרישה הינה תרגום של 
Article 4 בדירקטיבה 

 ,EC/2006/66 האירופית
סעיפים 1 ו-3.
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5

5.3

 – Performance
Testing

 Conformance
 check to a
 specified
 minimum
average duration

בדיקת היישומים הבאים בלבד:
- רדיו;

- צעצועים חשמליים;

הקלה. 
צמצום הבדיקות ליישומים 

עיקריים בעלי הדרישות 
הקשות ביותר: יישומי 

צעצועים עבור זרמים גבוהים 
ויישומי הרדיו עבור זרמים 

נמוכים.

5

5.3

 – Performance
Testing

 Conformance
 check to a
 specified
 minimum
average duration

 IEC 60086-2  -הפניה ל
הוחלפה בהפניה לת"י 60086-2

ת"י 60086-2 מאמץ תקן 
IEC 60086-2 בשינויים. 

השינויים כוללים הקלות בלבד.

שיטה לבדיקת 5.201
תכולה של מתכות 
כבדות

הוספת שיטת בדיקה למתכות 
כבדות

לתקן  הישראלי 
הוספה דרישה 

לתכולת 
מתכות כבדות 
וכן הוספה גם 
שיטת בדיקה

לא
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6.3.2 -Performance  
Test conditions
Compliance

כתוצאה מהשינוי הלאומי בסעיף 
5, סעיף זה אינו רלוונטי.

הקלה. 
הסרת הדרישה הבאה:

"כאשר IEC 60086-2 או 
IEC 60086-3 מציינים מגוון 
תוצאות עבור יותר מבדיקה 

אחת של פריקה,
הסוללות יעמדו בכל הדרישות 
הללו על מנת לעמוד במפרט 

זה."

ANNEX G

 G.6.5

Code of practice 
for packaging, 
shipment, storage
use and disposal 
of primary 
batteries

Disposal

לסעיף הוספה הפניה לחוק 
לאיסוף סוללות משומשות 

V

7Sampling and 
quality assurance

הוספה דרישה למספר  
סוללות לבדיקה מכל משלוח 
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 לתקן הישראלי הקדמה

  (13.0)מהדורה  IEC 60086-1לאומית לאלקטרוטכניקה -זה הוא התקן של הנציבות הביןישראלי תקן 

 כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים. שאושר ,2021 מאפריל

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית(לאומי -הביןסעיף חלות התקן תרגום  -

 לאומי )בעברית(-יפי התקן הביןהשינויים והתוספות הלאומיים לסעפירוט  -

 תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( -

 (באנגליתלאומי )-התקן הבין -

 . בית-האלף באותיות וממוספרות שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

 ממוספרים בתקן זה החל במספר  IEC 60086-1לאומי -תקן הביןבסעיפים נוספים שאינם קיימים 

 .X.201העשרוני 

את שאימצה , 2013ממרס  1חלק  990ת"י  הישראליתקן מהדורת ה באה במקוםהישראלי התקן מהדורה זו של 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים 2011מפברואר ( 11.0)מהדורה  IEC 60086-1 לאומי-הביןהתקן 

 :אלה הם הקודמת תוהישראלי לבין מהדורהתקן  ה זו שלהעיקריים בין מהדור ההבדלים

 לאומי המאומץ;-למספר התקן הבין כדי להתאיםמספר התקן הישראלי שונה  (א)

סימון הוספה דרישת הבמקום ההפניה,  .)סימון טובין(ה לצו הגנת הצרכן יהושמטה הפנ 4.1.6.1 בסעיף (ב)

 זה; צו לפי נדרשה

גודל  לכן .לגבי גודל מדגם הבדיקה (Sampling and quality assurance) 7סעיף ל שינוי לאומיהושמט  (ג)

-לפי התקנים הביןאו  בין היצרן לקונה בהסכמהכלומר לאומי )-בתקן הבין 7כמפורט בסעיף מדגם יהיה ה

 (. ISO 22514-2 - ו ISO 2859לאומיים 

שלו מפורטים בסעיף  13.0לאומי לבין מהדורה -של התקן הבין 11.0כמו כן, ההבדלים בין מהדורה 

FOREWORD. 

 הן.יש לעיין בנוסח המלא של בין המהדורותלשם השוואה מדוקדקת  

 סוללות ראשוניות. החלים עלתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים 

 :חלקי הסדרה הם אלה

 סוללות ראשוניות: כללי -  1חלק  60086ת"י 

 סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים - 2חלק  60086ת"י 

 סוללות ראשוניות: בטיחות סוללות עם אלקטרוליט מימי - 5חלק  60086ת"י 
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 לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים(-של התקן הבין 1סעיף תרגום ) חלות התקן

 הערה:

 גופן שונה.מובאים בבסעיף זה הלאומיים השינויים והתוספות 

, תצורות ההדקים, כינויי הסוללות, לפי המידותסוללות ראשוניות ( to standardize) לתקנןתקן זה מיועד 

 סביבתיים.בטיחות וההיבטים ההיבטי ה, םיאופייניההביצועים , בדיקההשיטות , הסימון

מפרט גם נהלים  התקן, צד שנימ. ראשוניותסוללות ו ראשוניים זה מפרט דרישות עבור תאים תקן ,מצד אחד

ְקנּוןל  .הדרישות לסוללות אלה תִּ

את ת את ההרכב הכימי של הסוללה, והמציינ יותהאותתקן זה מפרט את סיווג של סוללות ראשוניות, לככלי 

מערכות של  הנומינלי והמקסימלי במצב מעגל פתוחהמתח את ו יםהאלקטרוליטאת , האלקטרודות

 .אלקטרוכימיות

בכך שהוא מבטיח  ,ֶהתקנים וליצרני סוללות למתכנניזה לסייע למשתמשים בסוללות ראשוניות, מטרת תקן 

 תפקודו התאמהצורה,  באמצעות (interchangeable)שסוללות המיוצרות על ידי יצרנים שונים יהיו חליפיות 

שיטות בדיקה תקניות לבדיקת תאים מפרט להבטיח התאמה לאמור לעיל, תקן זה  כדי. נוסף על כך, אחידים

 ראשוניים וסוללות ראשוניות.

 הסוללות של המשך שיוכן את או הכללתן את מצדיקותש ,Annex A-בהמפורטות  ,דרישותתקן זה כולל גם 

 .60086 י"ת הישראליים התקנים סדרתב

 

 לאומי-הלאומיים לסעיפי התקן הביןפירוט השינויים והתוספות 

2. Normative references 

 , יםישראלי ניםתק יםבסעיף זה, חל יניםים בתקן והמצוהמאוזכר םלאומיי-הבין התקניםמ חלק במקום -

 כמפורט להלן:

 התקן הישראלי שחל במקומו לאומי המאוזכר-התקן הבין

IEC 60086-2:2015  סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור  − 2חלק  60086ת"י

  מאפיינים פיזיים וחשמליים

IEC 60086-5  סוללות ראשוניות: בטיחות סוללות עם  − 5חלק  60086ת"י

 אלקטרוליט מימי

 
 סעיף יוסף:ל -

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , על עדכוניו2012-התשע"בהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

 מסמכים זרים

Directive 2006/66/EC of the European parliament  and of the council of  6 September  2006 on 

batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 

91/157/EEC 
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3. Terms and definitions 

 , כמפורט להלן:3.201בסוף הסעיף תוסף הגדרה  

 כבדות מתכות .3.201

 המתכות כספית, קדמיום ועופרת. 

4. Requirements  

4.1. General 

4.1.6. Marking  

4.1.6.1. General  

 :בסוף הסעיף יוסף

  :שלהלן בשפה העבריתפרטים היסומנו הסוללה או על אריזתה על 

  ;)א(ומענושם היבואן  – תמיובאומענו, ואם הסוללה שם היצרן  -

 ארץ הייצור. -

4.1.6.3. Marking of batteries regarding method of disposal 

 סעיף יוסף:סוף הב

  EC/2006/66 של הדירקטיבה האירופית ANNEX II-ב כמתואריסומנו בסמל פח אשפה  הסוללות

 .משמעות אותה בעל ערך שווה בסמל או(, להלן 201 ציור ראו)

  של מרביעד לגודל  ,הגדול ביותר של הסוללה הפניםמשטח לפחות  3% גודל הסמל יהיה

 ס"מ.  5 × ס"מ 5

משטח הפנים של הסוללה לפחות  1.5% גודל הסמל יהיה גלילית, אאם הסוללה הילמרות האמור לעיל, 

 ס"מ. 5× ס"מ  5 של מרביעד לגודל 

 לסמן את הסוללה חובהס"מ, אין  0.5×  0.5-יהיה קטן מבה הסמל גודל הוא כזה ש סוללההגודל  אם

 לפחות.ס"מ  1×  ס"מ 1 בגודל של הסוללה תסומן בסמל  אריזהבסמל פח אשפה. 

 הערה:

 .5-ו 4, סעיפים EC/2006/66 האירופית בדירקטיבה  Article 21הן תרגום של שלעילדרישות ה

  

 סמל פח אשפה – 201ציור 

 

 

 

 

                                        
 אין חובה לסמן את שם היצרן ומענו. ,תמיובאאם הסוללה  )א(
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 , כמפורט להלן:4.1.6.201יוסף סעיף  4.1.6סעיף לאחר   -

 תכולת מתכות כבדותסימון  .4.1.6.201

ממשקל  עופרת 0.004%-או יותר מ ממשקל הסוללהקדמיום  0.002%-יותר מ ותהמכיל סוללות

 בהתאמה.  Pb או Cdרלוונטית: הכבדה ה מתכתהיסומנו בסמל הכימי של  הסוללה

של סמל פח  ויכסה שטח של לפחות רבע מגודלואשפה הפח יודפס מתחת לסמל הכימי הסמל 

 .האשפה

 הערה:

 .3 ף, סעיEC/2006/66 האירופית בדירקטיבה Article 21הן תרגום של הדרישות שלעיל 

 

 , כמפורט להלן:4.201יוסף סעיף  4.2לאחר סעיף   -

 תכולת מתכות כבדות .4.201

 להלן: מפורטבסוללות לא תחרוג מ המתכות הכבדותתכולת 

 ממשקל הסוללה;כספית  0.0005%-יותר מתכיל  לאהסוללה  :הסוללות כלעבור  -

קדמיום  0.002%-מ יותר תכיל לאהסוללה : במכשירים ות, לרבות אלה המשולבותסוללות ניידעבור  -

לשימוש במערכות חירום  ותהמיועד ותעל סוללות נייד החל ינהאדרישה זו  .ממשקל הסוללה

 .ציוד רפואיוב ואזעקה, לרבות תאורת חירום

 הערה:

 .3-ו 1, סעיפים EC/2006/66 האירופית בדירקטיבה Article 4הן תרגום של שלעיל דרישות ה

5.  Performance – Testing  

5.3. Conformance check to a specified minimum average duration 

 "  60086-3and" במילים והמסתיים" In order to" במילים המתחיל המשפט חלקהראשונה,  שורהב

 :יחול ובמקומו, חל אינו

 2חלק  60086הישראלי ת"י לפי התקן תיערך הבדיקה של סוללה,  לבדיקהיישומים  כמהמוגדרים  כאשר

 עבור יישומים אלה בלבד, לפי העניין:

 ;רדיו -

 .חשמליים צעצועים -

 , כמפורט להלן:5.201יוסף סעיף  5.8סעיף לאחר   -

 כבדותהמתכות התכולת שיטה לבדיקת  .  5.201

המתכות  ריכוזאת  וקובעים ,המתכות הכבדות בתהליך המסה כימית של הסוללה תכולתאת  בודקים

ְקְטרֹומטרבאמצעות  רגישות המאפשרת מדידה של ריכוזים של חלק  בעל ,)ב(ICP הפועל בשיטת ְספֵּ

 .(ppb – part per bilion) רדאלמילי

בודקים את תכולת המתכות הכבדות במדגם  ,בסוללות בעלות אלקטרוליט אלקלי ובסוללות אבץ פחם

 סוללות. 3 של

 .4.201 שבסעיף כבדות מתכות לתכולת בדרישות יעמדו הסוללות כל

                                        
  Plasma Coupled Inductively –ICP )ב(
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6. Performance – Test conditions  

6.3. Discharge test conditions 

6.3.2 . Compliance 

  הסעיף, על כותרתו, אינו חל.

Annex G 

(normative) 

Code of practice for packaging, shipment, storage,  

use and disposal of primary batteries 

G.6. Selection, use and disposal 

G.6.5. Disposal 

 סעיף יוסף:ה תחילתב

לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, איסוף סוללות משומשות יהיה 

 ., על עדכוניו2012-התשע"ב
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

____________

PRIMARY BATTERIES –  

Part 1: General

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international 
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and 
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, 
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their 
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with 
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising 
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for 
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between 
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60086-1 has been prepared by IEC technical committee 35: Primary 
cells and batteries.

This thirteenth edition cancels and replaces the twelfth edition published in 2015. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous 
edition:

a) a compliance checklist was added as an Annex H; 

b) definitions were harmonized with the other 60086 series documents; 

c) the nominal voltage of the zinc air system is now listed as either 1,4 V or 1,45 V; 

d) Annex F for calculation of MAD values was simplified; 

e) a validity period for testing was added; 

f) the accelerated aging test at 45 °C was changed from 13 to 4 weeks; 
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The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

35/1465/FDIS 35/1469/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the 
report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.  

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in 
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available 
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are 
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

A list of all parts in the IEC 60086 series, under the general title Primary batteries, can be found 
on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to 
the specific document. At this date, the document will be

reconfirmed,

withdrawn,

replaced by a revised edition, or

amended.
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INTRODUCTION

The technical content of this part of IEC 60086 provides fundamental requirements and 
information on primary cells and batteries. All batteries within the IEC 60086 series are 
considered dry cell batteries. In this sense, IEC 60086-1 is the main component of the 
IEC 60086 series and forms the basis for the subsequent parts. For example, this part includes 
elementary information on definitions, nomenclature, dimensions and marking. While specific 
requirements are included, the content of this part tends to explain methodology (how) and 
justification (why).

Over the years, this part has been changed to improve its content and remains under continual 
scrutiny to ensure that the publication is kept up to date with the advances in both battery and 
battery-powered device technologies.

Safety requirements and recommendations are available in IEC 60086-4, IEC 60086-5 and 
IEC 62281. Specifications are available in IEC 60086-2 and IEC 60086-3.  Environmental 
aspects are dealt with in IEC 60086-6. 
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PRIMARY BATTERIES –  

Part 1: General

1 Scope

This part of IEC 60086 is intended to standardize primary batteries with respect to dimensions, 
nomenclature, terminal configurations, markings, test methods, typical performance, safety and 
environmental aspects.

This document on one side specifies requirements for primary cells and batteries. On the other 
side, this document also specifies procedures of how requirements for these batteries are to be 
standardised.

As a classification tool for primary batteries, this document specifies system letters, electrodes, 
electrolytes, and nominal as well as maximum open circuit voltage of electrochemical systems.

The object of this part of IEC 60086 is to benefit primary battery users, device designers and 
battery manufacturers by ensuring that batteries from different manufacturers are 
interchangeable according to standard form, fit and function. Furthermore, to ensure 
compliance with the above, this part specifies standard test methods for testing primary cells 
and batteries.

This document also contains requirements in Annex A justifying the inclusion or the ongoing 
retention of batteries in the IEC 60086 series.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content 
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies.

IEC 60086-2:2015, Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications

IEC 60086-3, Primary batteries – Part 3: Watch batteries

IEC 60086-4, Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries

IEC 60086-5, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following 
addresses:

IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
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