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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-53:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-53:2014. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-05-01 se nahrazuje ČSN EN 60317-53 (34 7307) z června 2000, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60317-53:2014 dovoleno do 2017-05-01
používat dosud platnou ČSN EN 60317-53 (34 7307) z června 2000.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou tyto:

nový 3.2.2 obsahující obecné poznámky o vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;●

nový 3.3 obsahující požadavky na vzhled;●



změna ke kapitole 15 kvůli vypuštění poznámky o revizích IEC 60172;●

nová kapitola 23, Zkouška mikrotrhlin.●

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60172 zavedena v ČSN EN 60172 (34 7304) Zkušební postup pro určení teplotního indexu
lakovaných vodičů pro vinutí

IEC 60819-3-3:2011 zavedena v ČSN EN 60819-3-3 ed. 2:2012 (34 6570) Necelulózové papíry pro
elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 3: Neplněné aramidové
(z aromatického polyamidu) papíry

IEC 60851 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60851 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60264 (34 7384, 34 7385, 34 7386, 34 7388, 34 7392, 34 7393, 34 7394, 34 7395)
Balení vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60317-53:2014

Mezinárodní normu IEC 60317-53 vypracovala technická komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 1999. Toto vydání je jeho
technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

nový 3.2.2 obsahující obecné poznámky o vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;●

nový 3.3 obsahující požadavky na vzhled;●

změna ke kapitole 15 kvůli vypuštění poznámky o revizích IEC 60172;●

nová kapitola 23, Zkouška mikrotrhlin.●

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

CDV Zpráva o hlasování
55/1396/CDV 55/1458/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro
možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.



Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem Specifikace jednotlivých typů vodičů
pro vinutí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
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Předmluva

Text dokumentu 55/1396/CDV, budoucího 2. vydání IEC 60317-53, který vypracovala technická
komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60317-53:2014.

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) 2015-02-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-05-01

Tento dokument nahrazuje EN 60317-53:1999.

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 60317-53:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou částí souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro
vinutí v elek-
trických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);1.
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);2.
Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).3.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu ovinutý
páskou, s teplotním indexem 220. Tato izolace je tvořena jedním nebo více ovinutími páskou
z aromatického polyamidu (aramidu) o různých tloušťkách.

POZNÁMKA Pro tento typ vodiče je zkouška tepelným nárazem nevhodná, a proto nelze stanovit
teplotu tepelného nárazu. Vzhledem k tomu není možno specifikovat třídu na základě požadavků na
teplotní index a teplotu tepelného nárazu.

Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento:

šířka: min. 2,00 mm max. 16,00 mm;●

tloušťka: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.●

Předepsané kombinace šířky a tloušťky, stejně jako předepsaný poměr šířka/tloušťka, jsou uvedeny
v tabulce 1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


