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Předmluva
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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62567:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Samotlumící vlastnost vodiče je fyzikální charakteristika vodiče, která definuje jeho schopnost tlumit
energie, která se projevuje vibracemi vodiče. Pro obvyklé svazkové vodiče lze rozptylovou energie
přičíst částečně neelastickým účinkům v jednotlivých pramenech vodiče (hysterezní tlumení na
molekulární úrovni), ale hlavně tření, které vzniká mezi jednotlivými prameny vodiče, díky drobným
relativním pohybům pramenů vůči sobě, které vznikají ohybem vodiče při vibrování.

Samotlumící schopnost je důležitou charakteristikou pro venkovní vodiče přenosových vedení. Tento
parametr je hlavním faktorem pro určení odezvy vodiče na střídavé působení sil větru.

Pokud samotlumení není specifikováno přímo výrobcem, může být určeno pomocí měření na
laboratorním rozsahu. Polo-empirická metoda pro určení samotlumícího parametru netestovaných
běžných svazkových vodičů je také možná, ale často vede k rozdílným výsledkům. Navíc se stále více
používá velké množství nových typů vodičů na přenosových vedeních, a u některých z nich se může
samotlumící charakteristika lišit od běžných svazkových vodičů.



„Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů“ byla v minulosti připravena ve spolupráci
skupin IEEE Task Force on Conductor Vibration a CIGRE SC22 WG01, pro sjednocení postupů pro
měření. Metodika byla publikována IEEE jako Std. 563-1978 a dále pak CIGRE jako Electra n°62-1979.

Výše zmíněné metody uvádějí tři hlavní metody měření, které jsou rozděleny do dvou hlavních
kategorií, které jsou obvykle označovány jako metody „vynuceného kmitání“ a „volného kmitání“.

První metoda vynuceného kmitání je „Silová metoda“, při které je vodič nucen kmitat na jeho
rezonančním kmitočtu na sérii laditelných harmonických a celkový rozptýlený výkon vibrujícího vodiče
je měřen v místě upevnění ke zdroji vibrací.

Druhá metoda vynuceného kmitání je známa pod názvem „Metoda stojatého vlnění“ nebo přesněji
„Metoda poměrného inverzního stojatého vlnění (ISWR)“. Tato metoda určuje samotlumící
charakteristiku vodiče pomocí měření amplitud kmiten a uzlů zkoušeného rozsahu na několika
laditelných harmonických.

Metoda volného kmitání, pod názvem „Metoda rozpadu“ určuje samotlumící vlastnosti vodiče
měřením rychlosti poklesu volných pohybů amplitudy, které následují po nuceném rozkmitání vodiče.

Několik laboratoří na celém světě provedlo měření samotlumících vlastností vodičů dle dříve zmíněné
metodiky. Na základě těchto měření byly zjištěny velké rozdíly v samotlumení vodičů, které byly
laboratořemi změřeny. Příčiny těchto rozdílů byly identifikovány a rozděleny do pěti hlavních bodů:

Rozdílné zkušební metody, použité pro měření samotlumení vodiče.1.
Rozdílné uchycení zkušebního rozpětí, použité pro různá laboratorní měření (pevné svorky, ohebné uchycení,2.
atd.)
Rozdílné typy upevnění zdroje vibrací k vodiči (pevné nebo volné) a rozdílné místo předávání síly podél3.
zkušebního rozpětí.
Rozdílný stav vodiče před zkoušením (plíživý, tečící, apod.)4.
Rozdílné procesy výroby vodiče.5.

1 Rozsah platnosti

Předmětem této normy je stanovit zkušební postupy založené na výše uvedených dokumentech
a jsou určeny k minimalizaci příčin neshody mezi výsledky zkoušek, které berou v úvahu zkušenosti
nahromaděné během posledních 30 let pomocí výpočetních testů a dostupných v literatuře, včetně
CIGRE technických brožur vztahujících se k této normě (viz bibliografie).

Tato norma popisuje stávající metodiky, včetně přístrojů, postupů a přesnosti pro měření samotlumení
vodičů a pro data snižující rozměry. Kromě toho, některé základní pokyny jsou též pro informaci
potenciálního uživatele o silných a slabých stránkách dané metody.

Metodiky a postupy obsažené v této normě jsou použitelné pouze pro zkoušení rozpětí v uzavřených
(krytých) laboratořích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


