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passivator pasivátor, dezaktivátor pasivátor
depressant depresant, depresor depresant
hot spot horké (nejteplejší) místo, hot spot „hot spot“
IBC středně velký kontejner IBC
recycled recyklovaný, regenerovaný regenerovaný

Upozornění na národní poznámku

Do článku 6.12 (k poznámce pod čarou 3) byla doplněna národní poznámka, upozorňující na
nepřesnost v přejímaném originále.

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ a.s., IČ:46900829, Ing. Jiří Brázdil, Ph.D.,MBA

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana
Nejezchlebová, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 60296
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2012

ICS 29.040 Nahrazuje EN 60296:2004 + oprava září 2004

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace –
Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače
(IEC 60296:2012)

Fluids for electrotechnical applications –
Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
(IEC 60296:2012) 

Fluides pour applications électrotechniques – Huiles minérales
isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de
connexion
(CEI 60296:2012)

Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen – Neue Isolieröle
auf Mineralölbasis für Transformatoren und Schaltgeräte
(IEC 60296:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-03-26. Členové CENELEC jsou povinni splnit
vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat



v Řídicím centru CEN-CENELEC 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 Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60296:2012 E

 
Předmluva

Text dokumentu 10/878/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60296, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 10 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 60296:2012.

Jsou stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-12-26
 
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-03-26

Tento dokument nahrazuje EN 60296:2004 a opravu ze září 2004.

EN 60296:2012 obsahuje následující významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

specifikace agresivních sloučenin síry, které mohou vést k ukládání sulfidu mědi v transformátorech●

(v nepasivovaných a pasivovaných olejích);
definice aditiv v oleji, a●

znovuzavedení chybějícího upozornění na oxidaci.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 60296:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Smyslem této mezinárodní normy není zamýšlet se nad všemi bezpečnostními problémy, spojenými
s jejím použitím. Je na odpovědnosti uživatele normy, aby si před jejím použitím stanovil přiměřené
zdravotní a bezpečnostní opatření a určil použitelnost regulačních omezení před jejím použitím.

S minerálními izolačními oleji, které jsou předmětem této normy, by se mělo zacházet s ohledem na
požadavky osobní hygieny. Přímý kontakt s očima může způsobit podráždění. V případě kontaktu
s očima by se měl provést výplach vydatným množstvím čisté tekoucí vody a vyhledat lékařskou
pomoc. Některé ze zkoušek, specifikovaných v této normě, používají postupy, které by mohly vést
k nebezpečným situacím. V těchto případech je nutné se obrátit na příslušné normy pro poučení.

Tato norma je použitelná pro minerální izolační oleje, chemikálie a použité vzorkovací kontejnery.
Jejich likvidace by měla být provedena v souladu s místními předpisy s přihlédnutím k jejich vlivu na
životní prostředí. Měla by být přijata všechna bezpečnostní opatření, aby se předešlo úniku
minerálního izolačního oleje do životního prostředí.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma je aplikovatelná pro specifikace a zkušební metody pro nepoužité minerální
izolační oleje (viz definice v kapitole 3). Používá se k odsouhlasení místa a času dodávky oleje,
určeného pro použití v transformátorech, vypínačích a podobných elektrických zařízeních, v nichž je
olej určen pro izolaci nebo přenos tepla. Tyto oleje se získávají rafinací, modifikací a/nebo míšením
ropných produktů a dalších uhlovodíků.

Předmětem této normy jsou oleje s aditivy i bez nich.

Tato norma je aplikovatelná pouze pro nepoužité minerální izolační oleje.

Regenerované oleje nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA Definice a specifikace pro regenerované oleje budou zahrnuty v IEC 62701.

Tato norma není aplikovatelná na minerální oleje, používané jako impregnační materiály v kabelech
nebo kondenzátorech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


