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Úvod

Hodnocení UV nebezpečí pro syntetické směsi je možné pomocí několika UV zdrojů. Pro účely této
evropské normy jsou uvedeny tři alternativní metody.

Metoda A používá xenonový zdroj pro simulaci UV účinku na kabelový plášť. Účinek se měří pomocí
změny mechanických vlastností po vystavení.

Metoda B používá fluorescenční lampu pro simulaci UV účinku na kabelový plášť. Mohou se použít dvě
rozdílné lampy; typu I (označované jako UV-A lampy) a typu II (označované jako UV-B lampy). Účinek
se měří jako u metody A, pomocí změny mechanických vlastností po vystavení.

Metoda C používá rtuťovou výbojku pro simulaci UV účinku na kabelový plášť. Jako u metod A a B se
účinek stanoví pomocí změny mechanických vlastností po vystavení.

Pouze pro venkovní použití kabelu se zkušební tělesa u metod A a B periodicky vystaví působení vody.

U metody C se zkouška provede bez vody, ale výsledky (viz poznámka v 4.1.3.1) indikují použitelnost
pro venkovní prostředí.

I jiné zdroje a určovací metody jsou schopné detekovat a analyzovat UV nebezpečí pro kabelový plášť.



Příklady těchto metod jsou halogenidové výbojky nebo uhlíkové obloukovky v kombinaci s patřičnými
filtry kvůli odstranění většiny záření s vlnovými délkami nižšími než 290 nm. Smluvní strany si mohou
dohodnout použití takových jiných metod, ale takové metody nemohou uplatňovat shodu s EN 50289-
4-17. Pokud se takové metody použijí, doporučuje se, aby měly alespoň rovnocenné úrovně citlivosti
a detekce jako metody v této evropské normě.

V případě sporu je referenčním zdrojem pro použití xenonový zdroj popsaný v metodě A.

Informativní příloha C uvádí výsledky získané s okružní zkouškou provedenou pro vypracování této
normy.

POZNÁMKA Je důležité připomenout úvod k EN ISO 4892-1:2000, který říká: „Relativní trvanlivost
materiálů při vystaveních v podmínkách konkrétního použití může být velmi rozdílná v závislosti na
místě vystavení vzhledem k rozdílům v UV záření, době zvlhčení, teplotě, znečišťujících látkách
a jiných činitelích. Proto, i když výsledky ze specifické zrychlené laboratorní zkoušky jsou shledány
jako užitečné pro porovnání relativní trvanlivosti materiálů vystavených v konkrétním venkovním
místě nebo v podmínkách konkrétního použití, nelze předpokládat, že budou užitečné pro stanovení
relativní trvanlivosti materiálů vystavených v odlišném venkovním místě nebo v odlišných
podmínkách konkrétního použití.“

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů
elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají pro venkovní a vnitřní aplikace kabelů
podle normy výrobku. Vzorky pláště se odebírají z hotových kabelů.

POZNÁMKA Třebaže je tato norma zkušebních metod vypracována v zásadě pro komunikační kabely,
lze ji použít i pro silové kabely, pokud to určuje příslušná norma výrobku.

Metody se liší podle charakteru UV zdroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


