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Předmluva

Text dokumentu 36/337/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60507, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 36 Izolátory, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 60507:2014.

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) 2014-10-17



• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-01-17

Tento dokument nahrazuje EN 60507:1993.

EN 60507:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60507:1993:

a) korekce a doplnění vysvětlujícího materiálu;

b) doplnění článku 4.4.2 na atmosférické korekce;

c) změnu horní meze vodivosti vodovodní vody 0,1 S/m; a

d) rozšíření platnosti i pro uvn.

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 60507:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma se používá pro určení výdržných charakteristik síťového kmitočtu
keramických a skleněných izolátorů určených pro venkovní prostředí a vystavených účinkům
přírodního znečištění v sítích střídavého napětí s nejvyšším napětím soustavy vyšším než 1 000 V.

Tyto zkoušky nejsou přímo použitelné pro polymerové izolátory, pro izolátory s hydrofobními nátěry
nebo speciální typy izolátorů (izolátory s polovodivou glazurou nebo vrstvou organického izolačního
materiálu).

Předmětem této mezinárodní normy je předepsání postupů pro zkoušky s umělým znečištěním
použitelných pro izolátory venkovních vedení, stanic a trakčních vedení a průchodky.

Tyto postupy mohou být také použity pro duté izolátory při vhodném opatření k zabránění vnitřního
přeskoku. Při uplatňování těchto postupů na přístroje obsahující duté izolátory, by měly příslušné
technické komise uvážit jejich vliv na jakékoli vnitřní vybavení přístrojů a doporučit nezbytná zvláštní
opatření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


