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Předmluva

Text dokumentu 36/321/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 62217, vypracovaný technickou komisí IEC/TC
36 Izolátory, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 62217:2013.

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) 2013-09-08
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-11-01

Tento dokument nahrazuje EN 62217:2006.

EN 62217:2013 zahrnuje následující významné technické změny s ohledem na EN 62217:2006:

EN 62217:2006 zahrnovalo dvě další alternativní zkoušky eroze a tvoření vodivých stop
(5 000hodinová zkouška při vícenásobném namáhání a rotační zkouška), které byly založeny na
výsledcích zkoušek vyvinutých CIGRE a provozovateli sítí. Tyto zkoušky již dále nebudou jako
normativní alternativy v návaznosti na výsledky dotazníku TC 36 o relativních přednostech všech tří
zkoušek eroze a tvoření vodivých stop. 5 000hodinová zkouška při vícenásobném namáhání a rotační
zkouška jsou popsány v IEC/TR 62730:2012.

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 62217:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Polymerové izolátory se skládají z jednoho izolačního materiálu (izolátory z pryskyřic), nebo ze dvou
nebo několika izolačních materiálů (kompozitní izolátory). Izolační materiály jsou obecně síťované
organické materiály chemicky složené z uhlíku nebo křemíku a tvoří izolační tělo izolátoru. Izolační
materiály se mohou skládat z organických materiálů obsahujících různé anorganické a organické
přísady, jako plniva a nastavovače. Často se na koncích izolační části používají koncové armatury,
které přenášejí mechanické zatížení. Kromě těchto obecných rysů, mohou být použité materiály
a konstrukční detaily u různých výrobců velice různé.

Zkoušky uvedené v této normě jsou obecně společné pro velkou většinu konstrukcí izolátoru
a materiálů, bez ohledu na jejich konečné použití. Protože jsou navrhovány nebo revidovány různé
výrobkové normy, byly zkoušky v této normě přeskupeny, aby se zabránilo opakování
a odchylkám mezi postupy v příslušných výrob-kových normách.

Většina těchto zkoušek byla zařazena do „konstrukčních zkoušek“, které se provádí pouze jednou pro
izolátory stejné konstrukce. Konstrukční zkoušky jsou určeny k vyřazení konstrukcí izolátoru, materiálů
nebo výrobních technologií, které nejsou vhodné pro použití ve vysokém napětí. Aby se zajistila
uspokojivá životnost, při normálních provozních podmínkách a podmínkách okolního prostředí, byl při
stanovení konstrukčních zkoušek uvažován vliv času na elektrické vlastnosti kompletního



polymerového izolátoru a jeho součástí (materiálu jádra, pláště, rozhraní materiálů atd.).

Zkoušky při znečištění podle IEC 60507 nebo IEC 61245 nejsou do tohoto dokumentu zahrnuty,
protože použitelnost jejich metodiky pro kompozitní izolátory nebyla dosud prokázána a stále ještě
vyžaduje studium CIGRE. Výsledky těchto zkoušek při znečištění provedených na izolátorech
vyrobených z polymerových materiálů neodpovídají zkušenostem získaným z provozu. Zvláštní
zkoušky při znečištění pro polymerové izolátory se připravují.

1 000hodinová zkouška eroze a tvoření vodivých stop v solné mlze se v tomto druhém vydání IEC
62217 považuje za ověřovací zkoušku určenou k zamítnutí neadekvátních materiálů nebo konstrukcí.
Tato zkouška není určena k předpovědi dlouhodobého chování izolátorových konstrukcí při
kumulativních provozních namáháních. Pro více informací, viz příloha C. První vydání IEC 62217
(2005) zahrnovalo dvě další alternativní zkoušky eroze a tvoření vodivých stop (5 000hodinovou
zkoušku při vícenásobném namáhání a rotační zkoušku), které byly založeny na výsledcích zkoušek
vyvinutých CIGRE. Tyto zkoušky již dále nebudou jako normativní alternativy v návaznosti na výsledky
studie/dotazníku TC 36 o relativních přednostech všech tří zkoušek eroze a tvoření vodivých stop.
5 000hodinová zkouška při vícenásobném namáhání a rotační zkouška jsou popsány v IEC/TR 62730
(2012).

Kompozitní izolátory se používají pro střídavé i stejnosměrné napětí. Nehledě na tuto skutečnost,
nebyla dosud vypracována zvláštní konstrukční zkouška eroze a tvoření vodivých stop pro použití při
stejnosměrném napětí. 1 000hodinová zkouška eroze a tvoření vodivých stop střídavým napětím se
používá ke stanovení minimálních požadavků na odolnost materiálu pláště proti erozi a tvoření
vodivých stop.

Pokyn IEC 111 byl použit pro přípravu této normy kdykoli to bylo možné.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro polymerové izolátory, které mají izolační tělo z jednoho nebo
z různých organických materiálů. Polymerové izolátory, pro které platí tato norma, zahrnují
plnojádrové a duté izolátory. Jsou určeny pro použití na venkovních vedeních a pro vnitřní i venkovní
zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V.

Předmět této normy je

definice společných termínů používaných pro polymerové izolátory,●

stanovení společných zkušebních metod pro konstrukční zkoušky polymerových izolátorů,●

stanovení kritérií přejímky nebo poruchy, pokud je to použitelné.●

Tyto zkoušky, kritéria a doporučení mají zajistit uspokojivou životnost při normálních provozních
podmínkách a podmínkách okolního prostředí (viz kapitola 5). Tato norma musí být použita pouze ve
spojení s příslušnou výrobkovou normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


