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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 4892-4:202Х 

(ISO 4892-4:2013, IDT) «Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел світла. Частина 4. Вугільні дугові лампи відкритого 

полум’я», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо                            

ISO 4892-4:2016  «Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources 

— Part 4: Open-flame carbon-arc lamps». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, — ТК 120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення 

понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— вилучено «Передмову» до ISO 4892-4:2013 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу  

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, посилання на які є  в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Пластмаси 

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА ВПЛИВЛАБОРАТОРНИХ ДЖЕРЕЛ 

СВІТЛА 

Частина 4. Вугільні дугові лампи відкритого полум’я 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO LABORATORY LIGHT SOURCES 

Part 4. Open-flame carbon-arc lamps 

                                                                                                                               

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця частина стандарту ISO 4892 встановляє методи впливу на 

дослідні зразки дугової вугільної лампи з відкритим полум’ям в присутності 

вологи для відтворення ефектів атмосферного впливу на матеріали, 

спричинюваних в умовах реального кінцевого використання сумарним 

сонячного випромінюванням або сонячним випромінюванням через віконне 

скло. 

Зразки піддають впливу світла від дугової вугільної лампи з відкритим 

полум’ям в умовах контрольованого середовища (температура, волога). 

Також описано застосування різних фільтрів. 

Підготовка зразків та оцінка результатів описані в інших міжнародних 

стандартах стосовно конкретних матеріалів. 

Загальні вказівки наведено у стандарті ISO 4892-1. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 
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видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів  (разом зі змінами). 

ISO 4582 Plastics — Determination of changes in colour and variations in 

properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or 

laboratory light sources 

ISO 4892-1:1999 Plastics — Methods of exposure to laboratory light 

sources — Part 1: General guidance. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 4582 Пластмаси. Визначення змін кольору і змін властивостей 

внаслідок впливу денного світла під склом, природних атмосферних умов 

або лабораторних джерел світла 

ISO 4892-1:1999 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні положення. 

 

3 ПРИНЦИП 

3.1 Зразки матеріалу, що підлягають випробуванню, піддають впливу 

світла дугової вугільної лампи з відкритим полум’ям, фільтрованого 

скляним фільтром, нагрівання та вологи безперервно або за 

повторюваними циклами. 

3.2 Умови дослідного впливу змінюють шляхом вибору: 

a)  типу світлового фільтру; 

b) типу впливу вологи/вологості; 

c) тривалості впливу світла та вологи/вологості; 

d) температури впливу; 

е) відносної довжини світлого і темного періодів. 

Ефект зволоження, як правило, створюють шляхом контролю 

вологості повітря або шляхом розприскування на досліджувані зразки 

демінералізованої/деіонізованої води або шляхом конденсації водяної 

пари на поверхні зразків. 
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3.3 Процедура може включати вимірювання опромінювання та 

енергетичної експозиції на поверхні зразків. 

3.4 Рекомендовано піддати впливу одночасно з досліджуваними 

зразками подібний матеріал з відомими характеристиками (контрольний 

зразок), щоб забезпечити наявність еталону для цілей порівняння. 

3.5 Не потрібно здійснювати співставлююче порівняння результатів, 

отриманих від зразків, підданих впливу різного випробувального 

обладнання, якщо не встановлено відповідне статистичне співвідношення 

між таким обладнанням для конкретного підданого впливу матеріалу. 

 

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

4.1 Лабораторне джерело світла 

4.1.1 Загальні положення 

У джерелах світла з вугільною дугою відкритого полум’я зазвичай 

використовують три або чотири пари вуглецевих стрижнів, які містять 

суміш солей рідкоземельних металів і мають поверхневе покриття з 

металу, наприклад міді. Електричний струм проходить між вуглецевими 

стрижнями, які горять, створюючи ультрафіолетове, видиме та 

інфрачервоне випромінювання. Пари вуглецевих стрижнів спалюються 

послідовно, при цьому одна пара горить в будь-який момент часу. 

Використовують вуглецеві стрижні, рекомендовані виробником пристрою. 

Випромінювання, що потрапляє на зразки, проходить через скляні фільтри. 

На практиці використовують три види скляних фільтрів. У таблицях 1 і 2 

наведено типове відносне спектральне опромінювання для ламп з 

вугільною дугою відкритого полум'я, опоряджених фільтрами денного 

світла та фільтрами з віконного скла відповідно. При застосуванні 

розширених УФ-фільтрів, відносне спектральне опромінювання має 

відповідати вимогам таблиці 3. 
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4.1.2 Спектральне опромінювання від вугільних дугових ламп 

відкритого полум'я з фільтрами денного світла (тип 1) 

Таблиця 1 показує типове відносне спектральне опромінювання в 

діапазоні ультрафіолетових довжин хвиль від вугільної дугової лампи з 

відкритим полум'ям у разі використання фільтрів денного світла для 

імітації денного світла (див. публікацію CIE № 85:1989, Таблиця 4). 

Таблиця 1 — Типове відносне спектральне опромінювання вугільних 

дугових ламп відкритого полум'я з фільтрами денного світла (тип 1)a,b 

Спектральна 
смуга 

пропускання [λ = 
довжина хвилі у 
нанометрах (нм)] 

Типове спектральне 
опромінювання вугільних 
дугових ламп відкритого 

полум'я з фільтрами денного 
світлаc, % 

CIE № 85:1989, таблиця 
4d,e, % 

λ < 290 0,05  

290 ≤ λ ≤ 320 2,9 5,4 

320 < λ ≤ 360 20,5 38,2 

360 < λ ≤ 400 76,6 56,4 
а У цій таблиці наведено опромінювання у відповідній смузі пропускання, виражене у 

відсотках від загального опромінювання від 290 нм до 400 нм. Щоб визначити відносне 

спектральне опромінювання для конкретного фільтра денного світла або набору 

фільтрів для лампи з вугільною дугою з відкритим полум’ям, відносне спектральне 

опромінювання потрібно вимірювати від 250 нм до 400 нм. Як правило, це роблять з 

кроком 2 нм. Загальне опромінювання у кожній смузі пропускання потім підсумовують і 

ділять на загальне опромінювання між 290 нм і 400 нм. 
b У цій таблиці наведено типові дані для вугільної дугової лампи відкритого полум’я з 

фільтрами денного світла з боросилікатного скла. На момент публікації цієї частини 

ISO 4892 недостатньо даних для розроблення специфікації вугільної дугової лампи 

відкритого полум’я з фільтром денного світла. 
c Для будь-якого окремого відносного спектрального опромінювання обчислені 

відсотки для смуг пропускання в цій таблиці становитимуть 100 %. 
d Дані за таблицею 4 публікації CIE № 85:1989 –– це сумарне сонячне опромінювання 

на горизонтальній поверхні для повітряної маси 1,0, стовпа озону 0,34 см за 

стандартних температури та тиску, 1,42 см осаджуваної водяної пари, при 

спектральній оптичній глибині аерозольного згасання 0,1 на 500 нм. Ці дані наведено 

лише для порівняння. 
e Для сонячного спектру, наведеного в CIE № 85:1989, таблиця 4, УФ-опромінювання 

(від 290 нм до 400 нм) становить 11 %, а видиме опромінювання (від 400 нм до 800 нм) 

становить 89 %, виражене у відсотках від загального опромінювання від 300 нм до           

800 нм. 
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4.1.3 Спектральне опромінювання від вугільних дугових ламп 

відкритого полум'я з фільтрами з віконного скла (тип 2) 

У таблиці 2 показано типове відносне спектральне опромінювання  в 

УФ-діапазоні довжин хвиль вугільної дугової лампи відкритого полум'ям з 

фільтрами з віконного скла. 

Таблиця 2 — Типове відносне спектральне опромінювання від 

вугільних дугових відкритого полум'я з фільтрами з віконного склаa,b 

Спектральна 
смуга 

пропускання [λ = 
довжина хвилі у 
нанометрах (нм)] 

Типове спектральне 
опромінювання вугільних 
дугових ламп відкритого 
полум'я з фільтрами з 

віконного склаc, % 

CIE № 85:1989, таблиця 
4d,e, % 

λ < 300 0  

300 ≤ λ ≤ 320 0,3 ≤ 1 

320 < λ ≤ 360 18,7 33,1 

360 < λ ≤ 400 81,0 66,0 
а У цій таблиці наведено опромінювання у відповідній смузі пропускання, виражене у 

відсотках від загального опромінювання від 290 нм до 400 нм. Щоб визначити відносне 

спектральне опромінювання для конкретного фільтра денного світла або набору 

фільтрів для лампи з вугільною дугою з відкритим полум’ям, відносне спектральне 

опромінювання потрібно вимірювати від 250 нм до 400 нм. Як правило, це роблять з 

кроком 2 нм. Загальне опромінювання у кожній смузі пропускання потім підсумовують і 

ділять на загальне опромінювання між 290 нм і 400 нм. 
b У цій таблиці наведено типові дані для вугільної дугової лампи відкритого полум’я з 

фільтрами з віконного скла. На момент публікації цієї частини ISO 4892 недостатньо 

даних для розроблення специфікації відносного спектрального опромінювання. 
c Для будь-якого окремого відносного спектрального опромінювання обчислені 
відсотки для смуг пропускання в цій таблиці становитимуть 100 %. Для отримання 
даних відносного спектрального опромінювання для конкретних вугільних дуг та 
фільтрів з віконного скла необхідно зв’язатися з виробником вугільних дугових 
приладів.  
d Дані з таблиці 4 CIE № 85:1989 плюс ефект віконного скла визначено шляхом 
множення даних з таблиці 4 CIE № 85:1989 за верхнім і нижнім діапазонами 
пропускання, типових для віконного скла, що використовується в США і Європі. Ці дані 
надано виключно для порівняння. 
e Для сонячного спектру, наведеного в CIE № 85:1989, таблиця 4, УФ-опромінювання 
(від 300 нм до 400 нм) становить від 7,7 % до 10,6 %, а видиме опромінювання (від           
300 нм до 800 нм) становить від 89,4 %, до 92,3 % виражене у відсотках від загального 
опромінювання від 300 нм до 800 нм. 
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4.1.4 Спектральне опромінювання вугільних дугових ламп 

відкритого полум'я з розширеними УФ-фільтрами (тип 3) 

У таблиці 3 показано відносне спектральне опромінювання в          

УФ-діапазоні довжин хвиль для вугільної дугової лампи з відкритим 

полум'ям з розширеними УФ-фільтрами. На ринку існує кілька відповідних 

фільтрів типу 3. 

Таблиця 3 — Відносне спектральне опромінювання від вугільних 

дугових ламп відкритого полум'я з розшреними УФ-фільтрами (тип 3)a,b 

Спектральна 
смуга пропускання 
[λ = довжина хвилі 

у нанометрах 
(нм)] 

Мінімумс, % Максимумс, % CIE № 85:1989, 
таблиця 4d,e, % 

λ < 290  4,9  

290 ≤ λ ≤ 320 2,3 6,7 5,4 

320 < λ ≤ 360 16,4 24,3 38,2 

360 < λ ≤ 400 68,1 80,1 56,4 
a У цій таблиці наведено опромінювання у відповідній смузі пропускання, виражене у 
відсотках від загального опромінювання від 250 нм до 400 нм. Щоб визначити відносне 
спектральне опромінювання для конкретного фільтра або набору фільтрів для лампи з 
вугільною дугою відкритого полум’ям, відносне спектральне опромінювання потрібно 
вимірювати від 250 нм до 400 нм. Як правило, застосовний крок сладає 2 нм. Загальне 
опромінювання у кожній смузі пропускання потім підсумовують і ділять на загальне 
опромінювання між 250 нм та 400 нм. 
b  Мінімальні та максимальні межі у цій таблиці засновані на 24 відносних вимірюваннях 
спектрального опромінювання за допомогою вугільних дугових ламп відкритого 
полум’ям з фільтрами різних серій виробництва та різного віку, які використовують 
відповідно до рекомендацій виробника. Мінімальні та максимальні межі становлять 
щонайменше три сигми від середнього для всіх вимірювань. Лампи з вугільною дугою 
відкритого полум’я випромінюють значну кількість короткохвильового                                    
УФ-випромінювання від 250 нм до 280 нм. Інтенсивність цього короткохвильового                  
УФ-випромінювання змінюється в залежності від віку та початкових пропускних 
властивостей застосовуваних розширених УФ-фільтрів, а також від складу вуглецевих 
стрижнів. Склад вуглецевих стрижнів може відрізнятися в залежності від виробничих 
партій і виробників. 
c Стовпчики даних мінімальних і максимальних значень не обов’язково будуть складати 
100 %, оскільки вони наводять мінімуми та максимуми для даних вимірювань. Для будь-
якого окремого відносного спектрального опромінювання відсотки, розраховані для смуг 
пропускання у цій таблиці, становлять 100 %. Для будь-якої окремої лампи з вугільною 
дугою відкритого полум’я з розширеними УФ-фільтрами розрахований відсоток у кожній 
смузі пропускання має знаходитися в межах наведених мінімальних і максимальних 
меж. Можна очікувати, що результати випробувань будуть відрізнятися, якщо вони 
отримані з використанням вуглецевих пристроїв з відкритим полум’ям, у яких відносне  
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Кінець таблиці 3 

спектральне опромінювання відрізнялася настільки, наскільки дозволено допусками. 
Для отримання конкретних даних відносного спектрального опромінювання для 
вугільної дугової лампи та використаних фільтрів необхідно зв’язатись з виробником 
вугільної дуги.  
d Дані за таблицею 4 публікації CIE № 85:1989  –– це сумарне сонячне опромінювання 
на горизонтальній поверхні для повітряної маси 1,0, стовпа озону 0,34 см за 
стандартних температури та тиску, 1,42 см осаджуваної водяної пари, а спектральна 
оптична глибина аерозольного згасання 0,1 на 500 нм. Ці дані наведено лише для 
порівняння. 
e Для сонячного спектру, наведеного в CIE № 85:1989, таблиця 4, УФ-опромінювання 
(від 290 нм до 400 нм) становить 11 %, а видиме опромінювання (від 300 нм до 800 нм) 
становить 89 %, виражене у відсотках від загального опромінювання від 290 нм до              
800 нм. 

 

4.1.5 Типове спектральне опромінювання: 

На рисунку 1 показано типове спектральне опромінювання від 250 нм 

до 800 нм для ламп з вугільною дугою відкритого полум'я з фільтрами  

типу 1, типу 2 і типу 3 порівняно з денним світлом за CIE 85:1989,              

таблиця 4. На рисунку 2 показано типове спектральне опромінювання від 

250 нм до 320 нм для ламп з вугільною дугою відкритого полум'я з 

фільтрами типу 1, типу 2 і типу 3, порівняно з денним світлом за                      

CIE 85:1989, таблиця 4. Рисунок 2 є кращою ілюстрацією короткохвильових 

відмінностей між трьома типами фільтрів. 
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Умовні познаки: 

1 — довжина хвилі, λ (нм); 

2 — опромінювання (Вт·м−2 × нм−1); 

Рисунок 1 — Типове спектральне опромінювання від ламп із 

вугільною дугою відкритого полум’я з фільтрами типу 1 (квадратні 

символи), фільтрами типу 2 (трикутні символи) та фільтрами типу 3 

(хрестики) порівняно зі спектральним опромінюванням за CIE 85:1989 

таблиця 4 денним світлом ( символи у формі ромба) 



прДСТУ ISO 4892-4:202Х 

9 

 

Умовні познаки: 

1 — довжина хвилі, λ (нм); 

2 — опромінювання (Вт·м−2 × нм−1); 

Рисунок 2 — Типове спектральне опромінювання від 250 нм до              

320 нм створюване лампами із вугільною дугою відкритого полум’я з 

фільтрами типу 1 (квадратні символи), фільтрами типу 2 (трикутні символи) 

та фільтрами типу 3 (хрестики) порівняно зі спектральним опромінюванням 

за CIE 85:1989 таблиця 4 денним світлом ( символи у формі ромба) 

4.1.6 Чинники, здатні  вплинути на спектральний розподіл 

потужності вуглецевих ламп з відкритим полум'ям 

На спектральний розподіл потужності вуглецевих ламп з відкритим 

полум'ям можуть впливати наступні чинники: 

a) великий вплив на кількість короткохвильового УФ-випромінювання, 

що передається, можуть мати відмінності у складі та товщині фільтрів; 
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b) старіння фільтрів під впливом випромінювання вугільної дуги може 

спричинити значне зменшення здатності фільтру пропускати  

короткохвильове УФ, що призведе до зменшення короткохвильового УФ у 

відфільтрованому випромінюванні. На старіння фільтрів може впливати 

склад скла; 

c) накопичення бруду або інших залишків на фільтрі може вплинути 

на пропускні властивості фільтра; 

d) відмінності в складі солей металів, які використовують у 

вуглецевих стрижнях, можуть впливати на спектральний розподіл 

потужності. 

4.2 Випробувальна камера 

Випробувальна камера містить рамку для кріплення зразка з 

можливістю пропускання повітря над зразками для контролю температури. 

Рамка обертається навколо центральної осі вуглецевої дуги. Типовий 

діаметр рамки становить 96 см. За взаємною згодою всіх зацікавлених 

сторін можна використовувати інші діаметри рами. Зразки встановлюють 

безпосередньо на раму або за допомогою тримачів, закріплених на рамі. 

Рама може бути вертикальною або похилою. 

Верхній і нижній вуглецеві стрижні, а також фільтри встановлюють 

відповідно до інструкцій виробника обладнання. Пристрій потрібно 

опорядити обладнанням для програмування циклів впливу в 

функціональності устаткування. 

4.3 Радіометр  

У разі використання радіометра, він повинен відповідати вимогам 

5.1.7 ISO 4892-1:1999.  

4.4 Термометр 

Використовуваний чорний стандартний термометр або термометр з 

чорною панеллю повинен відповідати вимогам до пристроїв, наведених у 

ISO 4892-1. 
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4.5 Зволоження 

4.5.1 Загальні положення  

Випробувальні зразки потрібно піддати впливу вологи у вигляді 

водяних бризок, конденсації або високої вологості. 

4.5.2 Обладнання для контролю відносної вологості  

Випробувальна камера повинна бути обладнана засобами для 

контролю відносної вологості. У разі потреби вологість повітря, що 

проходить над випробувальними зразками, потрібно контролювати на 

узгодженому значенні з відповідним вимірюванням приладами, 

вставленими у випробувальній камері та захищеними від випромінювання 

лампи. 

4.5.3 Система розприскування  

Випробувальну камеру необхідно обладнати засобом для 

спрямування періодичного розприскування води на фронтальну або задню 

частину випробувальних зразків за визначених умов. Розприскування має  

рівномірно розподілятись по зразках. Система розприскування повинна 

бути виготовлена з корозійно-стійких матеріалів, які не забруднюють воду.  

Припустиме застосування дистильованої або демінералізованої води 

(з електропровідністю нижче ніж 5 мкСм/см). Вода не повинна залишати 

помітних плям або осаду, а вміст твердих речовин повинен бути менше ніж           

1 мкг/г. Крім дистиляції, для отримання води необхідної якості можна 

використовувати комбінацію деіонізації та зворотного осмосу. Система 

розприскування, призначена для охолодження зразка шляхом 

обприскування задньої поверхні зразка або підкладки зразка, може 

знадобитися, якщо програма дослідного впливу містить періоди 

конденсації. 

4.6 Тримачі зразків 

Тримачі зразків можуть бути виготовлені у формі відкритої рамки, 

залишаючи задню частину зразка відкритою, або забезпечувати зразку 
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тверду основу. Тримачі мають бути виготовлені з інертних матеріалів, які 

не впливають на результати випробувань, наприклад, неокисних сплавів 

алюмінію або неіржавіючої сталі. Потрібно уникати використання латуні, 

сталі або міді поблизу випробувальних зразків. Використовувана підкладка 

може вплинути на результати також, як і будь-який простір між підкладкою 

та випробовуваним зразком, особливо у прозорих зразках, і має бути 

узгоджено між зацікавленими сторонами. 

4.7 Засоби для оцінювання змін досліджувальних властивостей 

Необхідно використовувати інструменти згідно з вимогами 

міжнародних стандартів щодо визначення змін досліджувальних 

властивостей (див. також ISO 4582). 

5 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

Вимоги до випробувальних зразків надані в ISO 4892-1. 

Рекомендовано, щоб під час кожного випробування принаймні три 

досліджувальних зразка кожного матеріалу піддавалися оцінюванню з 

метою статистичної оцінки результатів. 

6 УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ 

6.1 Температура 

6.1.1 Температура чорного стандартного термометра/чорної 

панелі 

Для довідкових цілей рекомендують використовувати шкалу 

стандартних температур чорного кольору. При цьому для вугільних 

дугових ламп відкритого полум'ям широко використовують  температурну 

шкалу чорної панелі. У випадку температури чорної панелі як правило, 

використовують значення 63 °C ± 3 °C. У разі використання термометру із 

чорною панеллю, тип термометра, спосіб його кріплення на тримачі зразка 

та вибрана робоча температура повинні бути зазначені у звіті випробувань. 
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Якщо використовують розприскування води, вимоги щодо температури 

застосовують до кінця періоду сушіння. 

Примітка. Для термометра чорної панелі вказана температура зазвичай на 3 °C 
до 12 °C нижча, ніж для чорного стандартного термометра за типових умов впливу. 

6.1.2 Температура повітря в камері 

За необхідності можна також контролювати температуру повітря у 

випробувальній камері. У такому разі підтримують температуру                  

40 °C ± 3 °C, якщо не зазначено інше. 

6.2 Відносна вологість повітря 

Якщо не зазначено інше, відносну вологість потрібно встановити на 

рівні 50 % і підтримувати в межах  ± 10 %. 

Примітка. Відносна вологість повітря, виміряна у випробувальній камері, не 
обов’язково еквівалентна вологості повітря у безпосередній близькості до поверхні 
досліджувального зразка через різницю у температурі випробувальних зразків різних 
кольорів і товщин. 

6.3 Цикл розприскування 

Задіяний цикл розприскування повинен відповідати узгодженому між 

зацікавленими сторонами, але потрібно обрати один з наступного: 

а) цикл розприскування 1: тривалість періоду розприскування:              

18 хв ± 0,5 хв 

сухий інтервал між періодами розприскування: 102 хв ± 0,5 хв; 

б) цикл розприскування 2: тривалість періоду розприскування:             

12 хв ± 0,5 хв 

сухий інтервал між періодами розприскування: 48 хв ± 0,5 хв 

6.4 Цикли з темними періодами  

Умови  6.1 — 6.3 дійсні для безперервної присутності випромінюваної 

джерелом енергії. Можуть бути запрограмовані й більш складні цикли, 

включно темні періоди, за котрих діє висока відносна вологість та 

утворення конденсату у разі підвищеної температури в камері. 

Повна інформація про умови повинна бути наведена у звіті 

випробувань. 
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7 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ 

7.1 Монтаж випробувальних зразків 

Зразки закріплюють на відповідних тримачах в обладнанні таким 

чином, щоб вони не зазнавали жодного наведеного деформаційного 

напруження. Ідентифікують кожен досліджувальний зразок відповідним 

незмивним маркуванням, уникаючи ділянок, які будуть використані для 

подальшого випробування. В якості контролю може бути складений план 

положень досліджувального зразка. 

За необхідності, у випадку зразків, які використовують для 

визначення зміни кольору та зовнішнього вигляду, частина кожного 

досліджувального зразка може бути закрита непрозорою кришкою 

протягом усього часу впливу. Це створює захищену від впливу область, що 

примикає до підданої впливу області й надає можливість для порівняння. 

Це потрібно для перевірки прогресу опромінення, але зареєстровані дані 

завжди повинні ґрунтуватися на порівнянні з еталонними зразками, що 

зберігаються в темряві.  

7.2 Дослідний вплив 

7.2.1 Перед розміщенням зразків у випробувальній камері 

переконуються, що обладнання налаштовано на потрібні умови згідно з 

розділом 6. Запрограмовують обладнання з обраними умовами на 

безперервну роботу протягом необхідної кількості циклів за обраних умов 

впливу. 

7.2.2 Зразки встановлюють на дослідну раму як вище, так і нижче 

горизонтальної центральної лінії джерела випромінювання. Щоб 

забезпечити рівномірне опромінювання по всій поверхні зразка, їх потрібно 

переміщувати вертикально у такій послідовності, яка гарантує, що кожен 

зразок має еквівалентні періоди опромінювання в кожному місці. Якщо 

інтервал витримки під впливом не перевищує 24 год, зразки розміщують у 

тримачі, які розташовані у верхній половині рамки. Для інтервалів впливу, 
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що не перевищують 100 год,  рекомендована щоденна ротація зразків. Інші 

методи досягнення рівномірного впливу опромінювання можуть бути 

використані за взаємною згодою зацікавлених сторін. 

7.2.3 Заміну фільтрів проводять  через 2000 год використання або за 

спостереженням вираженого знебарвлення «молочного» типу, залежно від 

того, що станеться раніше. Очищення фільтрів проводять через інтервали, 

рекомендовані виробником, чистою, сухою, неабразивною тканиною або 

рушником чи розчином мийного засобу у воді, з подальшим 

споліскуванням чистою водою. Рекомендують замінювати фільтри за 

ротаційним графіком, щоб забезпечити більшу однорідність протягом 

тривалого періоду впливу. У таких випадках замінюють фільтри 

послідовно, попарно, кожні 500 год. Необхідно стежити за віком і 

положенням панелей фільтрування, щоб щоразу видаляти найстарішу 

пару. 

7.3 Вимірювання здійснюваного впливу 

У разі його застосування радіометра, його встановлюють і 

відкалібровують так, щоб він вимірював опромінювання на відкритій 

поверхні досліджуваного зразка. 

У разі використання світлового опромінювання, інтервал 

опромінювання надають в одиницях енергії опромінювання, що припадає 

на одиницю площі площини опромінювання в джоулях на квадратний метр 

в діапазоні обраної довжини хвиль. 

Якщо радіометр не використовують, тривалість опромінення 

рекомендують вимірювати у годинах. 

7.4 Визначення зміни властивостей внаслідок впливу 

Зміни властивостей внаслідок впливу визначають відповідно до              

ISO 4582.  

8 ЗВІТ ПРО ВПЛИВ 

Звіт про вплив складають відповідно до ISO 4892-1.  
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