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Food

I Driftsforskrifter for hyspenningsanlegg
er det i
§ 908.4.1, § 908.7.1 og§ 911 vist til gjeldende bestemmelser for henholdsvis spenningsindikatorer, jordingsutstyr og isolerende redskap.
Nærværende bestemmelser er inntil videre gjeldende bestemmelser for nevnte utstyr. Bestemmelsene betegnes
som midlertidige fordi det innenfor IEC er under utarbeiding rekommandasjoner som forutsettes i gi grunnlag for norske normer på området.
Disse bestemmelser er i hovedsak i samsvar med tidligere
meddelelser og særbestemmelser på området.
Det stilles foreløpig ikke bestemte krav til funksjonsmåten av spenningsindikatorer.
Imidlertid arbeides det
med saken i IEC TC 78, Utstyr for arbeid under
spenning. Rekommandasjoner fra IEC forutsettes å gi grunnlag for norske bestemmelser på området.
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1.

Definisjon
Spenningsindikator er et bærbart apparat som er konstruert
for bruk til spenningskontroll ved at det gir en tydelig
og entydig indikering når indikatordelen kommer i berøring
med eller i nerhet av anleggsdeler med spenning innenfor
indikatorens bruksområde.

2.

Gyldighetsområde
Disse bestemmelser gjelder for spenningsindikator som består
av:
- en indikatordel og en betjeningsstang som enten er fast·
eller løsbart montert til hverandre,

- bare indikatordel for bruk uten isolerstang.
Kommentar:
For utforelse
av betjeningsstang
se Midlertidige
for betjeningsstenger
for hoyspenningsanegg.

bestemmelser

3.

Utførelse

av indikatordelen

3.1

Indikatordelen skal gi et godt synlig og/eller hørbart signal
innen det driftsspenningsområdet den er merket med.
Kommentar:
Dette
innebærer
at
kering
ved laveste

indikatoren
driftsspenning

skal

gi
det

tilfredsstillende
p& •

indi-

3.2

Den må være lett å betjene, være enkel og robust.

3.3

Indikatordelen skal kunne funksjonskontrolleres ved hjelp av
en innebygget kontrollinnretning eller et separat kontrollapparat.

3.4

Indikatordelen må være slik utført at fare for jordslutning
og/eller kortslutning ikke oppstår når den bringes i berøring
med eller føres nær den anleggsdel som skal spenningskontrolleres ..

4.

Merking

4.1

Indikatordelen skal på varig og tydelig måte være merket med

av indikatordelen

fabrikknavn eller -merke, typebetegnelse og driftsspenningsområde.
4.2

Spenningsindikator uten betjeningsstang skal i tillegg på
varig og tydelig måte være merket i samsvar med typegodkjenningen, se punkt 8, f.eks. med de godkjente minsteavstander
indikatoren kan holdes fra spenningsførende deler for de forskjellige driftsspenninger.

4.3

Merketeksten skal være på norsk.
Kommentar:
Dersom spenningsindikatoren
betjeningsstang,
kan den
delen
og betjeningsstangen
dette
er hensiktsmessig.

er utfort
med fast
tilkoplet
fastsatte
meking
av indikatonsamondnes
i den utstrekning
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5.

Kontrol2, vedlikehold m.v.
Periodisk kontroll, vedlikehold, behandling, oppbevaring og
reparasjon skal utføres som fastsatt for redskap og utstyr,
avsnitt V, under Generelle bestemmelser for arbeid under
spenning (AUS) etter isolerstangmetoden.

Kommentar:
Ovennevnte komplette AUS-bestemmelser fastsatt av NVE, august
1979, f&s ved henvendelse til NVE, Elektrisitetsdirektoratet.
Av disse kommer følgende bestemmelser til anvendelse i dette
titelte.
2.
2.1

Periodisk kontroll
Redskap og utstyr skal regelmessig kontrolleres (periodisk
kontroll) av kompetent person.

2.2 Periodisk kontroll av isolasjonsholdfastheten og den meka-

niske holdfasthet skal utføres tilstrekkelig ofte og i tilstrekkelig omfang.
2.3 Kontroll av isolasjonsholdfastheten kan utføres som:

a.

Visuell kontroll ford pdvise om det er skader som
riper, sdr e.l. i isolermaterialet av betydning for
redskapets elektriske holdfasthet.

b.

Kupestromkontro

og/ele

overslagskontoll.

2.4

Kontroll av den mekaniske holdfasthet begrenses til en
visuell kontroll i den utstrekning dette anses tilstrekketig.

2.5

Protokoll ska
fores.

3.

Vedlikehold

3.1

Redskap og utstyr skal vedlikeholdes pd en forsvarlig mte.

fores over de krupestromkontroller som ut-

3.2 Rengjøring og overflatebehandling av isolerende deler av

redskap og utstyr skal utføres etter fabrikantens anvisning eller pg ikeverdig mte.
4.

Behandlin.

4.1

Redskap og utstyr skal holdes rent og tørt og skal gjennom
omhyggelig behandling såvel under arbeidet som under transport og oppbevaring beskyttes mot skader.

4.2

Isolestengene skal behandles slik at de forblir motstandsdyktige overfor opptakelse av fuktighet.

5.

Reparasjon
Skadet eller slitt redskap eller utstyr skal ikke brukes
før det er reparert i henhold til anvisning fra produsent
eller leveandor eller p@ annen forsvarlig mate.

0

bevarin.
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6.

Bruk

6.1

Umiddelbart før oq etter spenningskontrollen skal indikatordelen i henhold til driftsforskriftene funksjonskontrolleres.
Dette br fortrinnsvis gjres ved 5 prove indikatordelen p&
spenningsførende deler. Hvor slike anleggsdeler ikke finnes
i rimelig nærhet, kan funksjonskontrollen foretas ved hjelp
av indikatordelens eventuelt innebygde kontrollinnretning
eller ved hjelp av et separat kontrollapparat.

6.2

Operatren må hverken ved spenningskontroll eller ved funksjonskontroll befinne seg innenfor risikoavstanden med noen
kroppsdel.

6.3

Spenningsindikator med betjeningsstang må ved bruk holdes i
betryggende avstand fra jordede konstruksjonsdeler og nabofaser, slik at uforvarende jordslutning/kortslutning av anlegget unngås.

6.4

Spenningsindikator uten betjeningsstang må ikke bringes
nærmere spenningsførende deler enn de minsteavstander som
er angitt på merkeskiltet, og aldri innenfor risikoavstanden.
Kommentar:
Slike
spenningsindikatorer
kan under ugunstige
for?hold
indikere feil
p% grunn av neliggende
spenningsf@orende
deler
(storre
apparatanegg,
koplingsanlegg
eller
nerliggende
linier).
Det bor p@ forh@nd utf@res
prover
i anlegget
for
å innarbeide
rutiner
som gir sikker
bruk av indikatoren.

7.

Bruksanvisning

Med hver spenningsindikator/indikatordel skal det følge en
bruksanvisning på norsk. Bruksanvisningen skal inneholde en
beskrivelse, angivelse av bruksområdet og regler for funksjonskontroll, bruk, kontroll og vedlikehold av spenningsindikatoren.
8.

Typegodkjenning

8.1

Det kreves normalt ikke typegodkjenning av indikatordelen.
For spenningsindikator konstruert for bruk uten betjeningsstang kreves dog typegodkjenning når det gjelder bruksmåten.

8.2

søknad om typegodkjenning sendes til Elektrisitetsdirektoratet.
søknaden må vedlegges bruksanvisning og eventuell proveprotokoll.
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Del I

Jordingsapparater

1.

Definisjoner

l.1

Jordinqsapparat er et brbart apparat som brukes til &
jorde og kortslutte en del av et høyspenningsanlegg
som på forhånd er frakoplet og spenningskontrollert.

1.2

Jordfesteklemme er en klemme som brukes til å forbinde
jordingsapparatet til jordingspunktet.

1.3

Easekleme

1.4

Jordingslisser er ledere som forbinder jordingsapparatets
klemmer direkte eller via et stjernepunkt.

1.5

Jordingsstang er en isolerstang som brukes til å feste
faseklemmen(e) til den anleggsdel som skal jordes og
kortsluttes.

l.6

Korttidsstrm er effektivverdien av en
flyter i en angitt tid.

1.7

Sttstrm
er den største toppverdi (inkludert likestrømskomponenten) av en kortslutningsstrm.

1.8

Lekkstrm er den strøm som flyter langs en isolerstang
under påvirkning av spenning.

l.9

Merkeverdier for et jordingsapparat er de data som karakeris%FE€
jordingsapparat og som apparatet er merket
med av fabrikanten.

er en klemme som brukes til & forbinde j0rdingsapparatet til en av anleggets faser.

vekselstrøm som

1.10 Merkekorttidsstrøm er den høyeste korttidsstrømmen som
jordingsapparatets klemmer og lisser kan tillates & fore
i ett sekund. Den kan velges i henhold til tabell l.
1.1l Merkesttstrm
er den hyeste sttstrmmen
som jordingsapparatets klemmer og lisser kan tillates å bli utsatt
for. Den skal velges i henhold til tabell 1.
1.12 Merkespenning for jordingsstangen er den hyeste driftsspenning jordingsstangen kan tillates å bli utsatt for.
Den skal velges i henhold til tabell 3.
2.

G ldighetsområde
Disse bestemmelser for jordingsapparater gjelder for
apparater som består av en eller flere jordfesteklemmer,
faseklemmer, jordingslisser og en eller flere jordingsstenger.
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3.

Utforelse

3.1

Jordingsstangens isolerlengde fastsettes ved typegodkjenning på grunnlag av typeprøving. Isolerlengden
skal ikke være mindre enn fastsatt i nedenstående
tabell:
Jordingsstangens
merkespenning
V%

Minste tillatte
isolerstrekning
(mm)

24

600

36

700

52

850

72,5

1050

123

1500

145

1700

170

1900

245

2600

300

3100

420

4200

3.2

Jordingsstangen skal være forsynt med en varig og tydelig markering (markeringsskive e.l.) som avgrenser håndtaket mot isolerlengden.

3.3

Jordfesteklemmer som ikke inngår i kortslutningskretsen
kreves ikke prøvet, men de skal gi god jordkontakt og de
skal vere godt sikret mot
1sne.

3.4

Jordingslisser skal være av kopper (Cu).

3.5

Jordingslisser som ikke inngår i kortslutningskretsen,
men hvis hovedhensikt er & danne en ekvipotensialforbindelse mellom jord og en anleggsdel, skal ha samme
tverrsnitt som korts]utningsforbindelsene, men behover
ikke være over 50 mm .

3.6

Jordingslissene skal ha plastovertrekk med forsterkning
ved klemmene.

3.7

Jordingsapparatenes klemmer og lisser skal omsettes som
en komplett ferdigmontert enhet.

4.

Merking

4.l

Faseklemmer skal på varig og tydelig måte være merket
med fabrikknavn eller -merke, typebetegnelse og med maksimum lissetverrsnitt samt om ndvendig med det ledertverrsnittområde de er godkjent for.
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4.2

Jordfesteklemmer som inngår i kortslutningskretsen
være merket tilsvarende faseklemmer.

skal

4.3

Jordingslisser som inngår i kortslutningskretsen
skal på
varig og tydelig måte være merket med Cu-tverrsnittet,
merkekorttidsstrøm og med angivelse av hvilke objekter
jordingsapparatets faseklemmer er godkjent festet på,
f.eks. bare for bruk på liner.
Jordingslisser som ikke inngår i kortslutningskretsen
skal være merket med Cu-tverrsnittet .

4.4

Jordingsstenger skal på varig og tydelig måte være merket
med fabrikknavn eller -merke, typebetegnelse, merkespenning og med angivelse av hvor stangen er tillatt brukt
(innendrs/utendrs).

Tabell_l:

Merkeverdier
og lisser.

Jordingslissens
Cu-tverrsnitt

for et jordingsapparats

Merkekorttidsstrøm

he

1
(kAeff)

(on)

2
2

X
X

25
35
50
70
95
120
95
120

5
7
10
14
19
24
30
38

klemmer

Merkesttstrm
i

s

(kA)

18
25
35
50
67
85
106
135

Kommentar:
For å finne den høyeste korttidsstrømmen som et jordings-

I.

apparates klemmer og lisser kan tillate å føre i et tidsintervall - t - forskjellig fra 1 sekund, brukes formelen
I
I t,
dert>
0,6 sekunder.
t

1

Sistnevnte forutsetning er nødvendig fordi merkestøtstrømmen er basert på den høyeste tillatte korttidsstrømmen i
0,6 sekunder.
En kan således ikke belaste et jordingsapparats klemmer
og Zisser med hoyere korttidsstr@om enn tillatt for 0,5
sekunder selv om utkoblingstiden er mindre enn 0,5 sekunder.
De i tabellen oppforte merkeverdier for,jordingsapparater,
med kortslutningsforbindelser
x 95 mm Cu og 2 x 120 mm
Cu gielder ogs for to parallel1koblede apparater som hver,
ha kortslutningsforbindelser med tversnitt Zik 1 a 95 mm
Cu henholdsvs 1 a 120 mm Cu. Betngelsen fo parallel.kobling er at begge apparater har kotslutningsforbindelser
med samme tverrsnitt og lengde og at apparatene monteres så
nær hverandre som mulig.
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5.

T pe røving av klemmer og jordingslisser

5.1

Alle komponenter som inngår i kortslutningskretsen i et
komplett jordingsapparat (klemmer, jordingslisser og
eventuelt stjernepunkt) skal utsettes for korttidsstrømprove og sttstrimprover.
Klemmene skal være tilkoblet jordingslisser med det maksimale tverrsnitt klemmene er beregnet for, og de skal monteres slik at påkjenningen blir størst mulig. Montasjen
skal likevel være i overensstemmelse med den sannsynlige
montasjemåte i praksis.
Prøvene skal utføres med en frekvens lik 50 Hz + 10% og
som regel som enfaseprver.

5.2

Korttidsstromprve_

(termisk_prve)

Prinsipielt skal klemmer og jordingslisser utsettes for
prøvekorttidsstrømmen i den spesifiserte tid på 1 sekund.
Prøvetiden skal ikke overstige et sekund, men kan dog
reduseres til 0,5 sekunder såfremt prøvekorttidsstrømmen Økes tilsvarende, etter formelen I
= I / It.
Pe

P

Prøvekorttidsstrømmen, bestemt ut fra oscillogram, skal
ved 1 sekunds prøvetid ikke være mindre enn angitt i
tabell 2.
5.3

Sttstrmprover.

(dynamisk_prove)

Hver prove skal utfres minst 2 ganger for hvert stromtrinn, for hver oppstilling og for hvert objekt (skinne,
line o.l. g fastpunkt) apparatet er tenkt festet til.
I tilfelle tvil hva angår prøvemontasjen, skal det utføres prøver i flere forskjellige oppstillinger:
- Klemmer for bruk på ledere av .forskjellige materialer
skal prinsipielt prøves på alle de aktuelle ledermaterialer.
- Faseklemmer for bruk på Cu-line skal prøves på Cu-line
som har vært i drift i en årrekke og som er kraftig
oksydert. Dette på grunn av det belegg av oksyd og
irr som Cu-liner f$r under drift.
- Faseklemmer for bruk på Al-line og/eller Feral-line
skal prøves på oksydert Al- eller oksydert Feral-line.
- Faseklemmer for bruk på fastpunkter skal prinsipielt
prøves på alle aktuelle fastpunkter.
- Faseklemmer for bruk på skinner skal fortrinnsvis
proves festet til skinne b&de p& flask og hykant.
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- Faseklemmer for bruk på line og/eller rør (bolt) skal
prinsipielt prøves på tilsvarende objekter med diameter som gir de vanskeligste kontaktforhold.
- Klemmer for bruk på overflatebehandlede konstruksjoner
(f.eks. malte) skal prøves på tilsvarende behandlede
objekter.
s&vidt mulig ikke
Klemmen skal under sttstrmprovene
rres mellom den frste og den andre proven. Lissesløyfen bør dog vendes tilbake mot matepunktet slik at
klemmen også under den andre prøven blir påkjent maksimalt.
Prinsipielt skal prøvekretsen bygges opp av to rette
parallelle ledere med senteravstand 300 - 600 mm. Klemmen, som skal prøves, festes til den ene av de to parallelle ledere. Jordingslissens frie ende festes til den
andre. Mellom innmatingen og stedet der prøveobjektet
festes skal de to parallelle lederne ha en lengde på
minst 1000 mm.
Ved prøving av faseklemme skal denne festes til lederen
med et tiltrekningsmoment på ca. 1,5 kpm (15 Nm).
Jordingslissen, som under prøven er tilkoblet klemmen,
skal ha et tverrsnitt lik det maksimale lissetverrsnitt
klemmen er beregnet for.
Jordingslissens lengde skal under prøven være 30 - 50%
større enn den direkte avstand mellom lissens festepunkter.
m&lt ut fra ocsillogram, skal ikke
Provesttstrmmen,
være mindre enn de verdier som er angitt i tabell 2.
Prøvespenningen (tomgangsspenningen) skal være stor nok
en lysbue som m&tte oppst&, og bor
til vedlikeholde
ikke være mindre enn 500 V.
Varigheten av prøven skal være minst 0,2 sekunder.
5.4

Tilleggsbestemmelser
kan kombineres med en av sttstrmKorttidsstrmprven
prøvene, såfremt prøveanleggets karakteristikk er slik
at kravet til prøvekorttidsstrømmens termiske virkning
og kravet til prøvestøtstrømmen kan oppfylles samtidig
ved en reduksjon av varigheten av prøvestrømmen inntil
0,5 sekunder.
Kan kravene ikke oppfylles samtidig som ovenfor nevnt,
m@ provene utfres separat.
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Tabell 2
Jording slissens
Cu-tverrsnitt

Prvekorttidsstrøm
I
(i ett sek.)
P,

A,es?

Prove
sttstrm
ip
(kA)

25

7

21

35

10

30

50

14

42

70

20

60

95

27

80

120

34

100

2

X

95

43

125

2

X

120

54

160

Kommentar:
Følgende retningslinjer legges til grunn ved bedømmelse av
om en klemme kan godkjennes etter prøvereglene:
1.

Klemmen skal etter prøvene sitte fast på objektet.

2.

Klemme for

bruk på line:

Normalt kan tillates en glidning på maks. 100

mm

- Litt gnister kan tillates
- Banns&r
ikke

av betydning p& klemme eller line tillates

- Lett sveising kan tillates.
3.

Klemme for bruk p@ ror

(bolt):

- Vanligvis tillates ikke større glidning enn 25 mm
- Litt gnister og ubetydelige brannsår kan tillates
- Vridning av klemmen kan tillates ut fra en nærmere
vurdering.
4.

Klemme for

bruk på skinner:

- Vanligvis tillates ikke større glidning enn 25 mm
- Gnister eller banns@

tillates normalt ikke

- Vridning av klemmen kan tillates ut fra en nærmere
vudering.
5.

Kemme

for bruk på fastpunkter:

- Klemmen kan tillates å dreie om fastpunktet
- Gnister eller brannsår av betydning tillates normalt
ikke
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- En viss
deformasjon
av fastpunkter
ates
ut fra en nermere
vudering
materialegenskaper
etc.).
6.

T

6.1

Lekkstrmprave

r

e rvin

kan nomalt
til(de formasjonsgrad,

av 'ordin sstang

Jordingsstangen skal utsettes for en 5 minutters lekkstrmprøve ved 1,15 x stangens merkespenning, tørr for stenger for
bruk i tørre rom og "våt" for stenger for bruk i våte rom samt
utendrs.
Lekkstrmmen skal avleses etter 1 henholdsvis
skal ikke overstige 0,l mA.
(Tabell 3)

5 minutter og

Før "våt"-prøven utføres skal jordingsstangen oppbevares i en
bestemt tid i et klimarom. Dataene for klimarommet samt oppbevaringstiden er som følger:
Temperatur:

so°ct

Fuktighet

95% +
- 3%

2Pc

Tid

7 ddgn

Lekkstrømprøven utføres på samme måte som 50 Hz spenningsprøven, men mellom det ledende belegg på stangen og jord
kobles inn passende utstyr for måling av lekkstrmmen.
Kommentar:
Ved Zekkstomprven
kan man, tilsvarende
bestemmelsene
for
50 Hz spenningspven,
avgjore
om en stang
ha best@tt
proven
ut fra de pr@veresultater
som tidligere
er oppn@dd med stenger
av samme materiale,
utførelse
og fabrikat.

Tabell 3
Jordingsstangens
merkespenning

Prøvespenning

Maks. tillatt lekkstrm
ved 1,15 x merkespenning

(kV eff)

(mA)

12

28

0,1

24

50

II

36

II

52

70
95

72,5

140

II

100

185

II

123

230

II

145

275

II

170

325

II

245

460

II

300

510

II

420

680

II

(kV eff)

II
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6.2

50_Hz_spenningsprave
Jordingsstangen skal utsettes for en l-minutts holdprve.
Spenningen velges etter tabell 3.
Ved prøven skal den enden av stangen som har festeanordning for faseklemmer kobles til hyspenningskilden.
Ved
det sted på stangen som markerer overgangen mellom håndtaket og selve isolerlengden skal et ledende belegg festes
rundt stangen og dette belegg skal forbindes til jord.
Følgende kriterier kreves for bestått prøve:
- Ingen overslag eller gjennomslag
- Ingen synlige tegn til tracking eller erosjon.
Kommentar:
Prinsipielt skal alle stenger prøves.
Dersom stengene
for de forskjellige driftsspenninger
er av samme mateniale, utforelse 0g fabikat
og bare er foskjellig
i lengde,
er det tilstrekkeig
prove
noen av stengene i serier og
konstatere ut fra de øvrige stengenes Lengder om de kan
regnes å ha bestått spenningsprøven.
Forutsetningen for
dette er at det om nødvendig foretas prøver av forskjellige isolerlengder, slik at isolermaterialets
50 Hz holdspenning som funksjon av isolerlengden kan fastsettes.

4

7.

Proveprotokoll

7.1

Det skal settes opp nøyaktig protokoll over alle prøver
som foretas.
Prøveprotokollen skal være undertegnet av en av prøveinstitusjonens ansvarlige ledere.
Prøveprotokollen

7.2

skal inneholde:

Klemmer_g_jordingslisser

7.2.1 Angivelse av prøveobjektenes typebeteqnelse,
eller -merke.

fabrikknavn

7.2.2 Angivelse av hva slags leder jordingsapparatets
ble festet på.

klemmer

7.2.3 Angivelse av beskaffenheten av overflaten til de ledere
jordingsapparatets klemmer ble festet på.
7.2.4 Angivelse av det tiltrekningsmomentet
festet til lederne med.

som faseklemmene ble

7.2.5 Skisser eller fotografier av prøveoppstillingen
viser hvordan klemmene ble festet til lederne.

som klart
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7.2.6 Angivelse av jordingslissens lengde og den direkte avstand mellom lissens festepunkter under prøvene.
7.2.7 Angivelse av prøvestøtstrømmens og prøvekorttidsstrømmens
verdier, fastsatt ut fra oscillogram, ved de prøver som
ble foretatt.
7.2.8 Angivelse av prøvestrømmens varighet.
7.2.9 Angivelse av prøveanleggets tomgangsspenning

under prøvene.

7.2.10

Nøyaktig beskrivelse av alle observasjoner under prøvene
som f.eks. sår, sveising, deformasjoner, glidning etc.

7.3

Jordingsstang

7.3.1

Angivelse av jordingsstangens typebetegnelse,
eller -merke.

fabrikknavn

7.3.2 Angivelse av materialet i jordingsstangen.
7.3.3 Angivelse av jordingsstangens isolerlengde (isolerlengden
langs jordingsstangen fra markeringsskive mot stangtopp).
7.3.4 Angivelse av den målte 50 Hz prøvespenningen
lekkstrmmer under pr@vene.

samt de målte

7.3.5

Noyaktig beskrivelse av alle observasjoner som kan være av
betydning for bedømmelse av stangens brukbarhet.

8.

Bruk
Jordingsapparatene skal brukes i henhold til de enkelte
komponenters typegodkjenning.
Kommentar:
Jordingsapparater
må således
godkjente
bruksområdet.

bare

brukes

innenfor

det

F.eks.
må alle
faseklemmer
og kotslutningsskinner
som
ikke er godkjent
for overflatebehandlede
konstruksjoner
bare bukes
p@ umalte
objekter
eller
objekter
rengjort
for maling.
Likeledes
m@ det ved montering
av jodingsapparater
av type uten fastpunkter
tas hensyn
til
den
Glidning
som tillates
ved proving,
ifr.
kommentar
til
pkt.

9.1

De komponenter av jordingsaparater
som skal inng& i
kortslutningskretsen, kortslutningsskinner, samt jordingsstenger er underlagt typegodkjenning.
Dessuten
typegodkjenner Elektrisitetsdirektoratet merkingen av
de forskjellige typer ferdigmonterte jordingsapparater.

5.

18
9.2

Sknad om typegodkjenning sendes til Elektrisitetsdirektoratet. søknaden vedlegges prøveprotokoll fra godkjent
innenlandsk eller utenlandsk prveinstitusjon.
Proveprotokollen skal være undertegnet av en av prøveinstitusjonens ansvarlige ledere. Videre skal søknaden inneholde en
beskrivelse av hvordan merkingen av jordingsapparatet er
tenkt utfrt.
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Del

II,

Jordingskniver
l.

Utfrelse,

prøving o

merkin

l.l

Jordingskniver skal utføres, prøves og merkes
med gjeldende norsk norm.

i samsvar

Utførelse og plassering må dog være slik at bestemmelsene
i§
908 i Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg
om
visuell kontroll av jording kan tilfredsstilles.

Kommentar:
Det vises
sion
129
1.2

Typeprøver
utenlandsk

til
(1975),

VEN

08.75

som er

bortsett

fa

identisk
med IEC publikade endinger
NEK har foretatt.

skal utføres ved en anerkjent
prøveinstitusjon.

innenlandsk

eller
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Del III, Annet

jordingsutstyr

1.

Ty egodkjenning

l.l

Jordingsutstyr som er av en slik utførelse at det
hverken omfattes av bestemmelsene for jordingsapparater eller jordingskniver er også underlagt typegodkjenning.

1.2

søknad om typegodkjenning sendes Elektrisitetsdirektoratet. Sknaden vedlegges beskrivelse av utstyret samt prøveprotokoll fra godkjent innenlandsk
eller utenlandsk prøveinstitusjon som viser den.
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l.

Definisioner

1.1

Betjeningsstang er en isolerstang som ved normal bruk kommer
innenfor risikoavstanden eller i direkte berøring med spenningsfdrende anleggsdeler.

1.2

BI-Stang er en betjeningsstang som er typeqodkjent for bruk
innendrs.
Kommentar:
BI-Stenger
tiZlater

kan
det.

unntaksvis

bukes

utends

n&r verfor?holdene

1.3

BR-stang er en betjeningsstang som er typegodkjent for bruk
utendrs.

1.4

Risikolengde er minste lengde av et isolasjonsmateriale som
avhengig av spenningen gir forsvarlig elektrisk holdfasthet.
Risikolengden for stenger som skal holdes i hendene under
bruk skal ikke være mindre enn angitt i nedenstående tabell:
Jordingsstangens
merkespenning

V,
24

600

36

700

52

850

72,5

2.

Minste tillatte
i solerstrekning
(mm)

1050

123

1500

145

1700

170

1900

245

2600

300

3100

420

4200

Gyldighetsom%de

Disse bestemmelser gjelder for betjeningsstenger som skal
brukes i forbindelse med skifting av sikringer, spenningskontroll, betjening av skillebrytere, releer, kortslutningsindikatorer o .1.
3.

Utforelse

3.1

Betjeningsstangens risikolengde fastsettes ved typegodkjenningen på grunnlag av typeprøving.

3.2

Betjeningsstangen skal være forsynt med en varig og tydelig
markering (markeringsskive e.l.) , plassert i en avstand
fra stangtopp minst lik risikolengden.
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3.3 Håndtakets lengde må være tilstrekkelig til at stangen kan
brukes etter sin hensikt.
3.4 Beslag for sammenføyningav delte stenqer og anordning for
låsing av teleskopstengermå ikke gi stangen vesentlig dårligere mekaniske egenskaper enn om stangen hadde vært hel.
3.5 BR-stang skal ha påsatt nødvendige regnskjermer.
3.6

Betjeningsstang skal ikke forsynes med fast påmontert jordledning.
Kommen tara:
Betjeningsstang
kan fosynes
med jordingsskrue,
men jodZedning m& kun vere tikoplet
stangen
i de spesielle
situasjoner
dette
anses som en sikkerhetsmessig
fordel.
Betjeningsstang
tillates
brukt som jodingsstang.
Jordingsstang tiZZates
derimot
ikke brukt som betjeningsatang
på
grunn a ulike
bestemmelser
fon bl.a.
kontoll
av stangens
isoZasjonshoZdfasthet.

Merking
4.1 Betjeningsstang skal på varig og tydelig måte være merket
med fabrikknavn eller -merke, typebetegnelse, merkespenning
og bruksområde.
4.

4.2 Delte stenger og teleskopstenger skal forsynes med tilleggsmerking i samsvar med de avgjørelser som blir fattet ved
typegodkjenningen.
4.3 Merketeksten skal være på norsk.
5.
Typeprøving
5.l Betjeningsstenger skal typeprøves ved en godkjent innenlandsk eller utenlandsk prøveinsti1;.usjon.
5.2 Betjeningsstenger (BI og BR) skal prøves som fastsatt for
jordingsstengerfor bruk utendørs.
5.3 BR-stenger skal i tillegg til prøvene under punkt 5.2 utsettes for en spennings- og lekkstrmsprve under regnpåvirkning.
5.3.lRegnpåvirkningenskal være i henhold til IEC-publikasjon 60.
Stangen skal stilles både i 45° vinkel og vertikalt, slik at
regnets innfallsvinkel på stangen blir ca. 90°, henholdsvis
45 .
5.3.2Den stasjonere lekkstrm skal avleses etter l, henholdsvis
5 minutter og skal ikke overstige 0,l mA (eff.verdi). De
maksimale utladninger skal ikke overstige l mA (toppverdi).
5.3.3Utfirelsen av prøvene for øvrig og valg av prøvespenninger
skal være som fastsatt for typeprøving av jordingsstenger.
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6.

Kontroll,

vedlikehold

m.v.

Periodisk kontroll, vedlikehold, behandling, oppbevaring
og reparasjon skal utføres som fastsatt for redskap og
utstyr, avsnitt V, under Generelle bestemmelser for arbeid
under spenning (AUS) etter isolerstangmetoden.
Kommentar:
Se kommentar
til
punkt
5 i avsnitt
for midlertidige
melser
for spenningsindikatoer
for hoyspenningsanlegg.

bestem-

7.

Bruk

7.1

Før bruk skal betjeningsstenger avtørkes med tørr klut og
det må påses at de er uten synlige feil.
Kommentar:
Avtorkina
av betjeningsstang
med fuktig
kbut,
bare hender
eller
skitne
hansker
kan medf0ore at isolasjonsholdfastheten
nedsettes.

7.2

Betjeningsstenger må ved bruk holdes i betryggende avstand
fra jordede konstruksjonsdeler og nabofaser, slik at uforvarende jordslutning/kortslutning av anlegget unngås.

8.

Typegodkjenning

8.1

Betjeningsstenger er underlagt typegodkjenning når det
gjelder bruksområde, merketekst og utførelse.

8.2

Sknad om typegodkjenning sendes til Elektrisitetsdirektoratet. søknaden må vedlegges prøveprotokoll som er undertegnet av en av prøveinstitusjonens ansvarlige ledere.

