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Předmluva
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oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-11-14
• nejzazší datum zrušení národních norem,
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Tento dokument nahrazuje EN 60422:2006.



EN 60422:2013 představuje zásadní revizi normy EN 60422:2006, s cílem uvést do souladu tuto
normu s posledním vývojem monitorování stavu oleje, obsahující nové limity pro parametry oleje,
navržená nápravná opatření v tabulkách a nové zkušební metody.

Akční limity pro všechny zkoušky olejů byly revidovány a provedené změny umožňují v případě
potřeby uživatelům používat současnou metodiku a jsou v souladu s požadavky a předpisy týkajících
se bezpečnosti a životního prostředí.

Kromě toho, EN 60422:2013 zahrnuje změny obsažené v souvisejících normách od doby, kdy byla EN
60422:2006 vydána.

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 60422:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Izolační minerální oleje se používají v elektrických zařízeních užívaných ve výrobě, pro přenos,
distribuci a využití elektrické energie tak, že množství oleje v provozu celosvětově představuje stovky
miliónů kilogramů.

Monitorování a udržování kvality oleje je nezbytné k zabezpečení spolehlivého chodu olejem plněných
elektrických zařízení. Kodexy správné praxe pro tento účel byly stanoveny energetickými úřady,
energetickými společnostmi a průmyslem v mnoha zemích.

Přezkoumání současných zkušeností prozrazuje širokou různost postupů a kritérií. Je tedy nicméně
možné porovnat hodnoty a význam normovaných zkoušek olejů a doporučit jednotná kritéria pro
hodnocení výsledků zkoušek.

Pokud je určité množství hodnot indikujících stárnutí oleje překročeno (degradací nebo znečištěním),
jedná se nevyhnutelně o nějaké narušení bezpečných hranic a měla by být zvažována otázka rizika
předčasného selhání. Zatímco kvantifikace rizika může být velmi obtížná, první krok zahrnuje
identifikaci potenciálních efektů zvýšeného zhoršení. Zásadní filozofie této normy je vybavit uživatele
tak širokým základem znalostí o zhoršování kvality oleje, jaký je k dispozici, tak aby mohli provést



kvalifikovaná rozhodnutí v kontrolní a údržbové praxi.

Nepoužité minerální oleje jsou omezenými zdroji a mělo by se s nimi podle toho nakládat. Použité
minerální oleje jsou, podle většiny předpisů, zařazené jako kontrolované odpady. Pokud jsou rozlity,
může to mít negativní vliv na životní prostředí, zvláště jestli je olej kontaminovaný persistentními
organickými znečišťujícími látkami, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB).

Tato mezinárodní norma, ačkoliv zní technicky, má hlavně za cíl sloužit jako společný základ pro
přípravu specifičtějších a komplexnějších praktických manuálů, praktikovaných uživateli s ohledem na
místní podmínky. Inženýrský podtext hodnocení bude muset být použit při hledání nejlepšího
kompromisu mezi technickými požadavky a ekonomickými faktory.

Důraz by měl být také kladen na pokyny výrobců zařízení.

Obecné upozornění

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 přiměřená
zdravotní a bezpečnostní opatření a určil použitelnost regulačních omezení.

S minerálními oleji a jejich aditivy, které jsou předmětem této normy, by se mělo zacházet s ohledem
na požadavky osobní hygieny. Přímý kontakt s očima může způsobit mírné podráždění. V případě
kontaktu s očima by se měl provést výplach velkým množstvím čisté tekoucí vody a měla by se
vyhledat lékařská pomoc. Další
informace se naleznou v bezpečnostním listu poskytnutém výrobcem. Některé ze zkoušek,
specifikovaných v této normě, používají postupy, které by mohly vést k nebezpečným situacím.
V těchto případech je nutné se obrátit pro návod na příslušné normy.

Životní prostředí

Tato norma je použitelná pro minerální oleje, chemikálie a použité vzorkovnice.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v době psaní této normy jsou některé minerální oleje v provozu
do jisté úrovně kontaminované PCB.

Z tohoto důvodu by měla být přijata bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků,
veřejnosti a životního prostředí během života zařízení, přísnou kontrolou úniků a emisí. Odstraňování
nebo dekontaminace těchto olejů by mělo být provedeno přesně v souladu s místními předpisy. Měla
by být přijata všechna opatření, aby se zabránilo únikům minerálního oleje do životního prostředí.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro kontroly a údržbu kvality izolačního oleje v elektrickém
zařízení.

Tato norma je použitelná pro minerální izolační oleje, původně dodané v souladu s IEC 60296
a používané v transformátorech, vypínačích a jiných elektrických zařízeních, kde je odběr vzorků oleje
prakticky proveditelný a kde jsou normální provozní podmínky určené ve specifikacích zařízení.

Tato norma pomáhá provozovateli silového zařízení hodnotit stav oleje a udržovat jej
v provozuschopném stavu. Také zabezpečuje společný základ pro přípravu specifičtějších
a komplexnějších místních praktických návodů.



Tato norma zahrnuje doporučení pro zkoušky a hodnoticí postupy a navrhuje metody pro mechanické
čištění a regeneraci oleje a dekontaminaci oleje kontaminovaného PCB.

POZNÁMKA Kontrola stavu elektrického zařízení, například pomocí analýzy rozpuštěných plynů,
furanických sloučenin, nebo dalšími prostředky, přesahuje rámec této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


