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Předmluva
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napětím byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62192
dne 2009-05-01.

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) 2010-02-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-05-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62192:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 8



4.1 Fyzické a rozměrové 8

4.1.1 Fyzické 8

4.1.2 Rozměry 8

4.2 Elektrické 8

4.3 Mechanické 8

4.4 Značení 8

4.5 Pokyny pro používání a údržbu 8

5 Zkoušky 9

5.1 Všeobecně 9

5.2 Atmosférické podmínky 9

5.3 Vizuální prohlídka a kontrola rozměrů 9

5.3.1 Vizuální prohlídka 9

5.3.2 Kontrola rozměrů 9

5.4 Elektrické zkoušky 9

5.4.1 Svodový proud za sucha 9

5.4.2 Zkoušky po kondicionování ve vodě 11

5.5 Mechanické zkoušky 12

5.5.1 Nasáklivost 12

5.5.2 Vzlínavost 12

5.5.3 Prodloužení a zkrabacení 12

5.6 Trvanlivost značení 13

5.7 Ověření používaných pokynů pro používání 13

6 Prokazování shody izolačních lan ve fázi dokončeného výrobku 13

7 Modifikace 13

Příloha A (normativní)  Vhodné pro práce pod napětím – Dvojitý trojúhelník (IEC 60417-5216 (2002-
10)) 14

Příloha B (normativní)  Chronologický postup typových zkoušek 15

Příloha C (normativní)  Klasifikace vad 16



Příloha D (informativní)  Doporučení pro provozní údržbu a periodické zkoušení 17

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské
publikace 19

Bibliografie 18

Obrázek 1 – Příklad zkušebního uspořádání pro měření svodového proudu 10

Obrázek 2 – Uspořádání elektrody na zkušebním vzorku lana 11

Tabulka B.1 – Chronologický postup typových zkoušek 15

Tabulka C.1 – Klasifikace vad a souvisících požadavků a zkoušek 16

 

Úvod

Izolační lana navržená a vyrobená podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů, kde jsou práce
zajišťovány osobami znalými na základě metod bezpečné práce a pokynů pro používání.

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na elektrické vlastnosti izolačních lan, které vždy
splňují další specifikace týkající se mechanické pevnosti, fyzikálních a konstrukčních vlastností pro
používání při pracích pod napětím v soustavě napětí o síťovém kmitočtu do AC 800 kV efektivní
hodnoty včetně.

Tato norma nestanovuje všechny bezpečnostní hlediska souvisící s používáním izolačních lan. Je na
odpovědnosti uživatele stanovit příslušné bezpečnostní postupy.

Lana, která splní tuto normu mohou přemostit dva nebo více fázových vodičů nebo fázový vodič
a uzemnění, jak je vyžadováno při pracích pod napětím. Působení izolačních lan na elektrickou
pevnost instalace se zkoumá. V závislosti na konfiguraci instalace bude mít použití izolačních lan
různý vliv na dielektrickou pevnost.

Lana z bavlny, sisalové agáve a konopí nejsou vhodná pro tyto účely, jakož i všechny ostatní lana,
která vykazují elektrickou vodivost. Příklady lan, které jsou schopné splnit požadavky této normy, jsou
lana tvořená z vlákna na bázi celulózy a ošetřená voskem nebo jinou chemikálií, který způsobí, že se
jejich povrch stane hydrofóbním.

Tato norma byla vypracována v souladu s požadavky IEC 61477.

Výrobek podle této normy může mít vliv na okolní prostředí v průběhu některého stádia nebo jeho
životnosti. Tyto vlivy mohou být v širokých mezích od nepatrného k významnému, mohou působit po
krátkou dobu nebo po dlouhou dobu a působit na globální, regionální nebo místní úrovni.

Kromě požadavku na výběr a zkoušení barvy a sdělení dispozic o odvozu v pokynech pro používání,
neobsahuje tato norma požadavky a zkušební pokyny pro výrobce nebo doporučení pro uživatele
výrobku týkající se životního prostředí. Nicméně všechny strany zúčastněné na jeho návrhu, výrobě,
balení, distribuci, použití, údržbě, opravě, opětovném použití, obnově a likvidaci jsou vyzváni k tomu,
aby posoudily vliv na životní prostředí.

1 Rozsah platnosti



Tato norma se týká izolačních lan využívaných v průběhu postupů prací pod napětím metodou
v dotyku s částmi instalací provozovaných AC napětí do efektivní hodnoty 800 kV včetně.

Izolační lana pro postupy prací pod napětím za deště a/nebo na DC instalacích nejsou předmětem této
normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


