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Insulators for overhead lines – Insulator strings and sets for lines with a nominal voltage greater than
1 000 V –
AC power arc tests

Isolateurs pour lignes aériennes – Chaînes d,isolateurs et chaînes d,isolateurs équipées pour lignes de
tension nominale
supérieure a 1 000 V – Essais d,arc de puissance en courant alternatif

Isolatoren für Freileitungen – Isolatorstränge und -ketten für Leitungen mit einer Nennspannung
größer 1 000 V –
Wechselstrom-Hochleistungs-Lichtbogenprüfungen
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Předmluva

Text dokumentu 36B/277/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 61467, vypracovaný v technické
subkomisi SC 36B, Izolátory pro venkovní vedení, IEC TC 36, Izolátory, byl předložen IEC-
CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61467 dne 2008-11-01.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-08-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-11-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61467:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah a předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro izolátorové řetězce a soubory skládající se z izolátorů z keramického
materiálu, skleněného nebo kompozitního materiálu pro použití na venkovních a trakčních vedeních
se jmenovitým napětím nad 1 000 V a kmitočtem mezi 15 Hz a 100 Hz.

Tato norma také platí pro izolátorové řetězce a závěsy podobného provedení používané v rozvodnách.

Tato norma stanovuje standardní zkušební postup pro zkoušky obloukovým zkratem na izolátorových
závěsech. Stanovuje také standardní zkušební postup pro zkoušky obloukovým zkratem na krátkých
izolátorových řetězcích.

Tato norma neplatí pro izolátorové řetězce nebo závěsy montované na nekovové sloupy nebo stožáry.

Tato norma nemůže být přímo aplikována na podpěrné izolátory pro vedení, nebo na izolátorové
konstrukce, jako jsou vyztužené podpěrné izolátory pro vedení, jelikož jejich montážní uspořádání
nemůže být reprodukováno standardním uspořádáním, popsaným v tomto dokumentu. Avšak tato
norma může být použita jako základ pro dohodu o zkouškách na takovýchto izolátorech
a uspořádáních.

Předmětem této normy je:

definice používaných termínů;●

předpis standardních zkušebních postupů;●

předpis kritérií pro vyhodnocení výsledků zkoušek.●

Zkoušky obloukovým zkratem nejsou povinnou částí specifikací izolátorů pro vedení. Standardní
zkušební postupy a hodnotící kritéria popsané v této normě jsou určeny k poskytnutí návodu ke
zkouškám, pokud se zkoušky obloukovým zkratem ukazují jako potřebné. Předmětem této normy není
zavést všeobecnou povinnost provádět tyto zkoušky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


