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Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CENELEC/SC 9XC Elektrické napájecí
a uzemňovací systémy pro zařízení hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevná zařízení).

Tato evropská norma stanovuje meze elektromagnetické interference produkované vysokým napětím
AC drážních soustav a napájecích soustav na kovová potrubí.
Meze se vztahují na dovolenou hodnotu interference, která může vzniknout na kovovém potrubí
a zařízení k němu připojeném a na osoby, které na něm pracují nebo s ním jsou v kontaktu.

Tato evropská norma stanovuje meze související s elektromagnetickou interferencí, které musí být
dodrženy.

Návrhy a situace, které musí být prověřovány ve vztahu k interferenci jsou uvedeny v příloze  A.
Návrhy vztahující se k doporučeným metodám výpočtu jsou uvedeny v příloze B. Návrhy vztahující se
k doporučeným metodám měření jsou uvedeny v příloze C. Návrhy vztahující se na snížení vlivu jsou
uvedeny v příloze D. Návrhy pro správu a ověřování interference jsou uvedeny v příloze E.

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) 2012-10-24
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-10-24

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.

1 Rozsah platnosti

AC proud napájecích soustav nebo AC proud elektrických trakčních soustav (v této normě uváděný
jako indukovaný AC proud napájecích soustav) může vyvolat elektrická napětí v úložných potrubních
soustavách (v této normě uváděné jako rušená soustava) uložených v souběhu v jejich blízkosti, buď
jedním nebo více z následujících způsobů:

induktivní vazbou;●

galvanickou vazbou;●

kapacitní vazbou;●

Tato napětí mohou být nebezpečná osobám, způsobovat poškození potrubí nebo připojených zařízení
nebo poruchy elektrických/elektronických zařízení připojených k potrubí.

Tato evropská norma se zabývá situacemi, kdy mohou tyto účinky nastat a maximálními dovolenými
mezními hodnotami účinků interference, včetně chování AC napájecích soustav v normálních
provozních podmínkách a/nebo během poruch.

POZNÁMKA V krajním případě, nedojde k rozptýlení proudu z potrubí do země. Potom, předpokládané
dotykové napětí je shodné s rušivým napětím.

Tato evropská norma platí pro veškerá kovová potrubí bez ohledu na přepravovaná média, například
plyn nebo zkapalněný plyn, která mohou být ovlivněna interferencí vysokým napětím AC drážních
a vysokým napětím AC napájecích soustav.

Cílem této normy je stanovit:

postup pro hodnocení elektromagnetické interference;●

vzdálenost na jakou má být interference zvažována;●

druhy vazeb, které mají být zvažovány pro provozní podmínky a při poruchách vysokého napětí AC drážních●

soustav a vysokého napětí AC napájecích soustav;
jaká uspořádání mají být zvažována pro kovová potrubí v blízkosti vysokého napětí AC drážních soustav●

a vysokého napětí AC napájecích soustav;
meze napětí elektromagnetické interference;●

informace o možné interferenci, metodu výpočtu, měřící metody, opatření na omezení vlivu, vedení●

interference.

Tato evropská norma se vztahuje na veškerá nově budovaná kovová potrubí a veškerá nově
budovaná vedení vysokého napětí AC drážních soustav a vysokého napětí AC napájecích soustav
a veškeré důležité změny, které mohou významně ovlivnit interferenci.

Tato evropská norma se vztahuje pouze na jevy v základním síťovém kmitočtu (například 50 Hz nebo
16,7 Hz).

Tato evropská norma se nevztahuje na:



všechna hlediska koroze;●

vazby z AC drážních soustav a napájecích soustav s jmenovitým napětím menším nebo rovným 1 kV;●

účinky interference na zařízení, která nejsou elektricky připojená k potrubí.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


