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Změny proti předchozím normám
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materiálov, Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov.
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-02-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
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Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Text dokumentu 112/169/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 62231-1, vypracovaný v technické komisi IEC
TC 112: Hodnocení a kvalifikace elektroizolačních materiálů a systémů byl předložen IEC-CENELEC
k paralelnímu hlasování a byl 2011-06-02 schválen CENELEC jako EN 62231-1.

Tato evropská norma nahrazuje HD 429 S1:1983, HD 438 S1:1984 a HD 568 S1:1990

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) 2012-03-02
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-06-02

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62231-1:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Soubor norem IEC 62631 je rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále dělí na další složky.
Současná část 1 normy IEC 62631 uvažuje obecné aspekty vztahující se k měření dielektrických
a izolačních vlastností pevných elektroizolačních materiálů. Části 2 a 3 uvádějí základní metody pro
měření dielektrických a izolačních vlastností prostřednictvím střídavých a stejnosměrných metod.
Tyto části budou postupně nahrazovat dosavadní existující mezinárodní normy. Část 4 bude zahrnovat
zvláštní metody měření a výpočetní metody.

Tabulka 1 ukazuje plánovanou budoucí strukturu normy IEC 62631, včetně norem, které budou
nahrazeny.

Tabulka 1 – Plánovaná struktura normy IEC 62631 

Název DIELEKTRICKÉ A IZOLAČNÍ VLASTNOSTI PEVNÝCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
Číslo části Název části Poznámky

IEC 62631-1 – Obecně
Mění a nahrazuje IEC 60093,
IEC 60167, IEC 60250,
IEC 60345

IEC 62631-2 – Permitivita a koeficient dielektrických ztrát (střídavé
metody) Nová

IEC 62631-2-1 – Technické frekvence (1 Hz až 100 MHz) Nahrazuje IEC 60250
IEC 62631-2-2 – Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz) Nahrazuje IEC 60250

IEC 62631-2-3 – Velmi vysoké frekvence (nad 300 MHz) Nahrazuje
IEC 60377-1 a IEC 60377-2

IEC 62631-2-4 – Nízké frekvence (1 MHz až 1 kHz) Nová
IEC 62631-3 – Izolační vlastnosti (stejnosměrné metody) Nová
IEC 62631-3-1 – Objemový odpor a objemová rezistivita Nahrazuje IEC 60093
IEC 62631-3-2 – Povrchový odpor a povrchová rezistivita Nahrazuje IEC 60093
IEC 62631-3-3 – Izolační odpor Nahrazuje IEC 60167

IEC 62631-3-4 – Zvláštní požadavky na stanovení vlastností izolačních materiálů
při zvýšených teplotách Nahrazuje IEC 60345

IEC 62631-4 – Zvláštní metody Nová

IEC 62631-4-1 – Výpočetní metody pro hodnocení dat získaných použitím
širokopásmových dielektrických spektrometrů Nová

IEC 62631-4-2 – Teplotní analýza ve smyslu pozorování dielektrických vlastností Nová

Měřené hodnoty dielektrických a izolačních vlastností pevných izolačních materiálů jsou závislé na
různých faktorech, jako je velikost a čas aplikovaného napětí, frekvence, druh a rozměry elektrod,
stav povrchu, znečištění, teplota a vlhkost okolního prostředí a zkušebních vzorků během aklimatizace
před zkouškou a měřením, a v určitých případech také intenzita elektrického pole.

Proto je přípustné srovnávat elektrické a dielektrické vlastnosti, které zahrnuje řada norem IEC 62631,
pouze za předpokladu, že jsou stanoveny parametry měření. Tvar a rozměry zkoušených vzorků,
právě tak jako, měřené parametry je přípustné definovat v normách výrobku (produktu) nebo
v příslušných částech této série norem pojednávajících o zkušebních postupech, v závislosti na
požadavcích s uvážením určitých potřeb měření. Pro účely návrhu elektrického zařízení by měla být
dle norem série IEC 62631 věnována pozornost použití naměřených hodnot.

POZNÁMKA V rámci rozsahu mezinárodní normy není možné poskytnout ucelený přehled zahrnující
dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů. Proto se uživateli doporučuje
použití literatury tak, jak je doporučeno v bibliografii.



1 Rozsah platnosti

Tato norma poskytuje obecný návod pro stanovení dielektrických a izolačních vlastností pevných
elektroizolačních materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


