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Úvod
Tato část IEC 60317 tvoří prvek souboru norem, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro
vinutí v elektrických zařízeních. Skládá se z těchto souborů:

1)   Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (soubor IEC 60851);

2)   Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (soubor IEC 60317);

3)   Balení vodičů pro vinutí (soubor IEC 60264).



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60317 stanovuje požadavky na lakovaný měděný vodič pro vinutí, pravoúhlého
průřezu, třídy 120, s dvojitou vrstvou. Spodní vrstva je založena na polyvinylacetalové pryskyřici,
kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní
všechny předepsané požadavky na vodič. Druhou vrstvou je lepicí vrstva založená na termoplastické
nebo termosetické pryskyřici.

POZNÁMKA Modifikovaná pryskyřice je pryskyřice, která prošla chemickou změnou, nebo která
obsahuje jednu nebo více přísad pro zvýšení určitých provozních nebo užitkových vlastností.

Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tento dokument vztahuje, je:

–    šířka:           min. 2,00 mm               max. 16,00 mm;

–    tloušťka:      min. 0,80 mm               max. 5,60 mm.

Vodiče stupně 1 a stupně 2 jsou zahrnuty do této specifikace, která platí pro celý rozsah jader.

Předepsané kombinace šířky a tloušťky, stejně jako předepsaný poměr šířka/tloušťka, jsou uvedeny
v IEC 60317-0-2:2019.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


