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Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými
komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší
možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.



 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními
komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly
text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli
rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v
národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Tato norma byla připravena subkomisí 36B: Izolátory pro venkovní vedení, technické komise IEC č. 36:
Izolátory.

Toto třetí vydání nahrazuje IEC 372-1 (druhé vydání, 1977) a IEC 372-2 (první vydání, 1976).

 

Text této normy je založen na následujících dokumentech:
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Další informace možno nalézt ve zprávě o hlasování citované ve shora uvedené tabulce.

 

Subkomise 36B připravila k vydání v září 1991 změnu č. 1 IEC 372, která je založena na následujících
dokumentech:

 

Úplnou informaci o hlasování pro schválení této změny možno nalézt ve zprávě o hlasování, citované
ve shora uvedené tabulce.

 

V této normě jsou citovány následující IEC:

 

IEC 120(1984): Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce,



 

IEC 383(1983): Zkoušky izolátorů z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se
jmenovitým napětím nad 1000 V.

 

Ostatní citované normy

 

ISO 2713- 1973 Měď a slitiny mědi - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice B, F a G)*)

 

ISO 6506- 1981: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella

 

ISO 6507/1-1982: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: HV 5 až HV 100

 

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNĚ

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma se vztahuje na závlačky použité ve spojeních paličky a pánvičky závěsných izolátorů a
použité v obdobných kovových armaturách normalizovaných v IEC 120: Rozměry spojení paličky a
pánvičky součástí izolátorového řetězce, pokud jsou dodávány samostatně.

 

Když tyto závlačky jsou dodávány s izolátorem nebo armaturou, musí být považovány za jejich
nedílnou část. V tomto případě musí být zahrnuty odpovídající zkoušky s těmito izolátory, jak je
předepsáno v IEC 383: Zkoušky izolátorů z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se
jmenovitým napětím nad 1000 V. Na požádání musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že byly
provedeny zkoušky závlaček, předepsané v této normě. Závlačky jsou obvykle dodávány s izolátory
nebo obdobnými kovovými armaturami.

 

2 Předmět

 

Předmětem této normy je:

 



- vymezit tvary a některé normalizované rozměry pro závlačky;

 

- vymezit zkušební metody pro závlačky;

 

- uvést přejímací podmínky pro dodávky;

 

- stanovit ostatní rozměry pouze pro výrobu.

 

Předmětem této normy není stanovení druhu materiálu, ale je doporučeno, že tento materiál nemusí
mít povrchovou ochranu proti korozi. Tento materiál také nesmí vyvolávat vznik stykové koroze
(chemické reakce) mezi závlačkou a spojením paličky a pánvičky.

 

*) ISO 2713 - 1973 je nahrazena ISO 6508- 1986: Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella
(stupnice A-B-C-D-E-FG-H-K) 


