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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-06-01 nahrazuje ČSN EN 61968 (35 0022) z listopadu 2002, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-06-01 používat dosud platná ČSN EN 61986 (35 0022)
z listopadu 2002, v souladu s předmluvou k EN 60034-29:2008.

Změny proti předchozím normám

Předchozí ČSN EN 61986:2002 byla přečíslována na ČSN EN 60034-29. Současně byly přečíslovány
články, takže čísla článků této ČSN a předchozí ČSN EN 61986 si neodpovídají. Po stránce technické
byla ustanovení normy jen na několika místech upřesněna, případně doplněna, v podstatě však



zůstaly zkoušky jednotlivých druhů strojů nezměněny. Nově byly doplněny články 5.1.3, 5.2.1 a 5.2.4,
dále kapitola 7 s preferovanými metodami a příloha A s příklady výpočtu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60034-1:2004 zavedena v ČSN EN 60034-1:2005 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1:
Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-2-1 zavedena v ČSN EN 60034-2-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 2-1: Standardní
metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

Informativní údaje z IEC 60034  -29:2008

Mezinárodní normu IEC 60034-29 připravila technická komise IEC TC 2: Točivé stroje. Norma zrušuje
a nahrazuje IEC 61986:2002, která je stažena.

Text této normy vychází z následujících dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování
2/1476/FDIS 2/1491A/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

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

Seznam všech částí souboru IEC 60034 pod souhrnným názvem Rotating electrical machines (Točivé
elektrické stroje) je na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích příslušejících dané publikaci. Po tomto datu
bude publikace buď

· znovu potvrzena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním nebo

· změněna.
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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
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Předmluva

Text dokumentu 2/1476/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60034-29, vypracovaný technickou
komisí IEC TC 2 Točivé stroje, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60034-29 dne 2008-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61986:2002.

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) 2009-03-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-06-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60034-29:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Předmětem této normy jsou různé nepřímé zatěžovací zkoušky, jejichž účelem je určit oteplení
točivých elektrických strojů, včetně asynchronních strojů, střídavých synchronních strojů
a stejnosměrných strojů. Kromě toho umožňují tyto zkušební metody v některých případech měření
nebo stanovení odhadu jiných parametrů, jako jsou ztráty a vibrace, tyto metody však nejsou určeny
speciálně pro poskytování takových údajů.

Navržené zkušební metody jsou považovány za ekvivalentní, přičemž jejich výběr závisí pouze na
umístění, zkušebním zařízení a druhu stroje, a na přesnosti výsledků zkoušky.

Tato norma nemá být interpretována tak, že se u jakéhokoliv daného stroje vyžaduje provedení



kterékoliv zkoušky nebo všech těchto zkoušek. Provedení jednotlivých zkoušek je předmětem zvláštní
dohody mezi výrobcem a odběratelem.

POZNÁMKA Protože metody reprodukují pouze přibližně tepelné podmínky strojů za jmenovitých
podmínek, výsledky měření oteplení dosažené při zkouškách s použitím těchto metod je možno brát
jako základ pro hodnocení oteplení stroje podle 8.10
IEC 60034-1 po dohodě mezi výrobcem a odběratelem.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro stroje, na něž se vztahuje IEC 60034-1, pokud nemohou být
zatěžovány do stanoveného stavu (jmenovitého nebo jiného). Norma platí jak pro motory, tak pro
generátory.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


