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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou spolu s normou ČSN EN 60832-2 (35 9713) z listopadu 2010 se může do
2013-03-01 používat dosud platná ČSN EN 60832 (35 9713) z května 1998, v souladu s předmluvou
k EN 60832-1:2010.

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozí ČSN EN 60832:1998 tato norma zahrnuje následující významné změny:

sjednocení zkoušky rázem při nízké teplotě na koncové hlavice;●

vytvoření elektrické kategorie pro koncové hlavice;●

sjednocení zkoušky elektrické pevnosti vnitřní izolace;●



modifikaci zkoušky proniknutí barviva (úbytek fuchsínu);●

aplikace prokazování shody výrobků ve fázi dokončeného výrobkupodle IEC 61318:2007 (vydání 3), se●

zřetelem na klasifikaci vad a uvedení alternativního zkoušení v případě následné výroby.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60060-1 zavedena v  ČSN IEC 60-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice
a požadavky na zkoušky (idt HD 588.1 S1:1991, idt IEC 60-1:1989)

IEC 60212:1971 zavedena v ČSN IEC 212:1997 (34 6401) Standardní podmínky používané před
zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů (idt HD 437 S1:1984, idt IEC
212:1971)

IEC 60417 databáze nezavedena, dostupná na severu www.iec.ch

IEC 60855-1 nezavedena

IEC 61318:2007 zavedena v ČSN EN 61318:2009 (35 9721) Práce pod napětím – Posuzování shody
nástrojů, předmětů a zařízení (idt EN 61318:2008, idt IEC 61318:2007)

IEC 61477 zavedena v ČSN EN 61477 ed. 2 (35 9733) Práce pod napětím – Minimální požadavky pro
využití nářadí, předmětů a zařízení (idt EN 61477:2009, idt IEC 61477:2009)

ISO 8486-1:1996 zavedena v ČSN ISO 8486-1:2005 (22 4012) Pojená brusiva – Stanovení
a označování zrnitostního složení – Část 1: Hrubá zrna F4 až F220

Informativní údaje z IEC 60832-1:2010

Mezinárodní norma IEC 60832-1 byla připravena technickou komisí IEC TC 78 Práce pod napětím.

První vydání IEC 60832-1 a také IEC 60832-2 ruší a nahrazují první vydání IEC 60832 vydané v roce
1988. Dvě části byly vytvořeny, aby zřetelně oddělily požadavky a zkoušení izolačních tyčí od
připevňovacích zařízení.

Text této normy je založen na následujících dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
78/838/FDIS 78/844/RVD

Úplné informace o hlasování o schválení této normy jsou uvedeny ve zprávě o hlasování v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60832, publikovaný pod souhrnným názvem Práce pod napětím –
Izolační tyče a připevňovací zařízení lze nalézt na webové stránce IEC.

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

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Předmluva

Text dokumentu 78/838/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60832-1, vypracovaný IEC TC 78, Práce pod
napětím, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60832-
1 dne 2010-03-01.

Tato EN 60832-1 spolu s EN 60832-2 nahrazuje EN 60832:1996. Dvě části byly vytvořeny z důvodů
zřetelného oddělení požadavků a zkoušení izolačních tyčí od požadavků a zkoušení připevňovacího
zařízení.

Oproti EN 60832:1996 uvádí EN 60832-1:2010 následující hlavní změny:

sjednocení zkoušky rázem při nízké teplotě na koncové hlavice;●

vytvoření elektrické kategorie pro koncové hlavice;●

sjednocení zkoušky elektrické pevnosti vnitřní izolace;●

modifikaci zkoušky proniknutí barviva (úbytek fuchsinu);●

aplikace prokazování shody výrobků ve fázi dokončeného výrobku podle IEC 61318:2007 (vydání 3), se●

zřetelem na klasifikaci vad a uvedení alternativního zkoušení v případě následné výroby.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

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) 2010-12-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60832-1:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez



jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Záměrem této normy je stanovit základní požadavky. Každý uživatel této normy smí doplnit normu
o vlastní požadavky. Například uživatel smí doplnit požadavky týkající se používání izolačních tyčí pro
DC elektrické instalace nebo mechanické provedení nebo kompatibility s nástroji v provozu. V těchto
případech se má dbát na udržování nebo zlepšení výkonnosti výrobků.

Tento dokument byl vypracován v souladu s požadavky IEC 61477.

Výrobky navržené a vyrobené podle této normy napomáhají k bezpečnosti uživatelů prostřednictvím
osob znalých podle metod bezpečné práce a pokynů pro používání.

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 sdělených dispozic v pokynech pro používání a speciálních ustanoveních pro vývěr barev (viz
5.6), neobsahuje tato norma požadavky a zkušební pokyny pro výrobce nebo doporučení pro uživatele
výrobku týkající se životního prostředí. Nicméně všechny části vyplývající z konstrukce, výroby,
balení, distribuce, používání, údržby, výměny, znovu používání, obnovy a manipulace jsou předmětem
posouzení vlivu na životní prostředí.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60832 uvádí základní požadavky pro izolační tyče pro práce pod napětím používaných
v AC elektrických instalacích.

Část 2 IEC 60832 se týká zařízení, která mohou být připojena a odpojena z armatur izolačních tyčí
podle části 1.

Výrobky navržené a vyrobené podle této normy napomáhají k bezpečnosti uživatelů prostřednictvím
osob znalých podle metod bezpečné práce a pokynů pro používání.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


