
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 25.180.10 Březen 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení –
Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN
EN 60519- 4
ed. 3
33 5002

idt IEC 60519- 4:2013

Safety in electroheating installations –
Part 4: Particular requirements for arc furnace installations

Sécurité dans les installations électrothermiques –
Partie 4: Exigences particulieres pour les installations de fours a arc

Sicherheit in Elektrowärmeanlagen –
Teil 4: Besondere Bestimmungen für Lichtbogenofenanlagen
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This standard is the Czech version of the European Standard EN 60519- 4:2013. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-07-24 se nahrazuje ČSN EN 60519- 4 ed. 2 (33 5002) z května 2007, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60519-4:2013 dovoleno do 2016-07-24
používat dosud platnou ČSN EN 60519-4 ed. 2 (33 5002) z května 2007.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny
v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TS 60479-1 zavedena v ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí
zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska



IEC 60519-1:2010 zavedena v ČSN EN 60519-1 ed 3:2011 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných
zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60676 zavedena v ČSN EN 60676 ed. 2 (36 1120) Průmyslová elektrotepelná zařízení – Zkušební
metody pro pece s přímým obloukem

IEC 60683 zavedena v ČSN EN 60683 (36 1121) Průmyslová elektrotepelná zařízení – Zkušební
metody pro pece s ponořeným obloukem

Informativní údaje z IEC 60519-4:2013

Mezinárodní normu IEC 60519-4 vypracovala technická komise IEC/TC 27 Průmyslová elektrotepelná
zařízení a elektromagnetické zpracování.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání publikované v roce 2006. Toto vydání je jeho
technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
27/904/FDIS 27/928/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 60519 se společným názvem Bezpečnost u elektrotepelných zařízení
je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
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.●

Souvisící ČSN

ČSN EN 60073 ed. 2:2003 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj,
značení a iden-
tifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
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č. 17/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí, v platném znění.

Vysvětlivky k textu této normy
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V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/ mezinárodních norem (včetně všech změn).
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit
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Předmluva

Text dokumentu 27/904/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60519-4, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 27 Průmyslový elektroohřev a elektromagnetické zpracování byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60519-4:2013.

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) 2014-04-24
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-07-24

Kapitoly částí souboru EN 60519 (dále nazývané Zvláštní požadavky) doplňují nebo mění odpovídající
kapitoly EN 60519-1:2011 (Obecné požadavky dále nazývané jako část 1).

Tato část EN 60519 se musí používat společně s částí 1. Doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly
části 1. Kde text uvádí „doplnění“ nebo „náhrada“ příslušných požadavků části 1, musí být příslušný
text části 1 podle toho upraven. Kde není změna nutná, jsou použita slova „Tato kapitola z části
1 platí“. Kde určitý článek části 1 není v této části uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít.

Další specifické požadavky k požadavkům v části 1 uvedené jako jednotlivé kapitoly nebo články jsou
číslovány počínaje 101.

POZNÁMKA Je použit následující systém číslování:
články, tabulky a obrázky, které doplňují články, tabulky a obrázky v části 1, jsou číslovány počínaje od 101;●

pokud nejsou poznámky v novém článku nebo se netýkají poznámek v části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně●

poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;
další přílohy jsou označeny AA, BB atd.●

Tento dokument nahrazuje EN 60519-4:2006.

EN 60519-4:2013 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 60519-4:2006:

Struktura byla změněna a upravena podle EN 60519-1:2011;●

Třídění (kapitola 4) bylo upraveno vzhledem k sekundárnímu napětí v elektrické obloukové peci;●

Veškeré požadavky byly přepracovány a text je stručnější vzhledem k elektrickým obloukovým pecím;●

Přílohy AA, BB a CC byly přepracovány vzhledem k podrobnostem týkajících se vysokonapěťových konstrukcí●

a neelektrických problémů, které však působí v těchto zařízeních.

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 základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).



Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60519-4:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Náhrada:

Tato část IEC 60519 se zabývá zvláštními požadavky na bezpečnost elektrických obloukových pecí
a jejich provozní a obslužný personál.

Tato bezpečnostní opatření se týkají ochrany osob a životního prostředí před nebezpečími
elektrického původu a rovněž před určitými nebezpečími neelektrického původu.

Tato norma platí pro elektrotepelná zařízení taková, jako jsou:

Pece pro přímý obloukový ohřev vytvářející oblouk mezi elektrodou a kovem takové, jako jsou elektrickéa.
obloukové pece používající střídavý proud (EAFac) nebo stejnosměrný proud (EAFdc) a pece s obloukem pro
ohřev pánví (LF);
Pece pro nepřímý obloukový ohřev vytvářející oblouk mezi elektrodou a materiálem vsázky nebo ohřevb.
materiálu vsázky pomocí Joulova jevu takové, jako jsou pece s ponořeným obloukem používající střídavý
proud (SAFac) nebo stejnosměrný proud (SAFdc).

POZNÁMKA Pro účely tohoto dokumentu je zkratka EAF použita pro všechny druhy elektrických pecí
s obloukovým ohřevem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


