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1 Rozsah platnosti

Tato norma definuje elektrické a mechanické vlastnosti koncentrických lanovaných venkovních
elektrických vodičů, které obsahují jednu nebo více samonosných vrstev z hliníku nebo slitiny hliníku
jak je znázorněno na obrázku 1, vyrobených v kombinaci s jakýmikoli následujícími kovovými dráty:

a) tvrdé tažené hliníkové dráty podle IEC 60889, označené A1;



b) slitina hliníku typu A nebo B podle IEC 60104, označená jako A2 nebo A3;

c) tepelně odolné slitiny hliníku podle IEC 62004, označené AT1, AT2, AT3 nebo AT4;

d) běžná pevnost ocele podle IEC 60888, označená S1A nebo S1B;

e) vysoko pevnostní ocel podle IEC 60888, označená S2A nebo S2B;

f) zvlášť pevná ocel podle IEC 60888, označená S3A;

g) ocelohliník podle IEC 61232, označený 20SA, 27SA, 30SA nebo 40SA.

POZNÁMKA Tato norma zahrnuje konstrukce samotlumicích vodičů a vodičů s mezivrstvami. Ačkoli
oba typy vodičů mají společné konstrukční prvky a jednu nebo více mezivrstev mezi vrstvami, jsou
určeny pro různé účely. Samotlumící vodiče (SDC) mohou mít jednu mezivrstvu pro zvýšení
samotlumení, kdežto vodiče s mezivrstvami jsou konstruovány pro dovolený posuv hliníkových vrstev
na žíle během instalace a proto není povolena více než jedna mezivrstva ve vodiči.

Různé kombinace kovů povolené touto normu musí být v souladu s tabulkou 1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


