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TCVN 6099-1:2016

Lời nói đầu
TCVN 6099-1:2016 thay thế TCVN 6099-1:2007;
TCVN 6099-1:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 60060-1:2010;
TCVN 6099-1:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1
Máy điện và khỉ cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ TCVN 6099 (IEC 60060), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao, gồm có
các phần sau:
-

1) TCVN 6099-1:2016 (IEC 60060-2:2010), Kỹ thuật thử nghiệm

điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm
-

TCVN 6099-2:2016 (IEC 60060-2:2010), Kỹ thuật thử nghiệm điện

áp cao - Phần 2: Hệ thống đo
TCVN 6099-3:2007 (IEC 60060-3:2006), Kỹ thuật thử nghiệm điện
áp cao - Phần 3: Định nghĩa và yêu cầu đối với thử nghiệm tại hiện
trường

4

TONG CỤC UhU UHUAN uu

TIEU

CHUAN

QUOC

Gl A
-

LUUIV.G u..n.

VN ( I099-1:2016
_ ? n ^ ũC/m “ĩP /m TểQVN
B A H

G Q C -T C y W

- ■"

không 8*0 CHỤP BỂ PHÁT HÀNH

Ị

Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm
High-voltage test techniques Part 1: General definitions and test requirements

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:
-

thửnghiệm điện môi với điện áp một chiều;

-

thửnghiệm điện môi với điện áp xoay chiều;

-

thửnghiệm điện môi với điện áp xung;

-

thửnghiệm điện môi với kết hợp các điện áp trên;

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các thử nghiệm trên thiết bị có điện áp cao nhất của thiết bị ơmlớn hơn
1 kV.
CHÚ THÍCH 1: Quy trình thử nghiệm thay thế có thể cần thiết để đạt được các kết quả tái lập và có ý nghĩa. Việc
lựa chọn quy trình thử nghiệm thích hợp cần được thực hiện bởi ban kỹ thuật liên quan.
CHÚ THÍCH 2: Đối với các điện áp Ưmlớn hơn 800 kV đáp ứng một số quy trình quy định, có thể không đạt được
dung sai và độ không đảm bảo đo.

2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết đề áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có
ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố
thì áp dụng phiên bản mới nhất (kề cả các sửa đổi).
TCVN 6099-2 (IEC 60060-2), Kỹ thuật thử nghiệm điện ấp cao - Phần 2: Hệ thống đo
TCVN 11472 (IEC 60270), Kỹ thuật thử nghiệm điện ấp cao - Phép đo phóng điện cục bộ
IEC 60507:1991, Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. systems (Thử
nghiệm nhiễm bấn nhân tạo trên cái cách điện điện áp cao được sử dụng trên hệ thống điện xoay
chiều)
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