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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 4892-1:202Х                            

(EN ISO 4892-1:2016, IDT; ISO 4892-1:2016, IDT) «Пластмаси. Методи 

випробування на вплив лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні 

положення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо                     

EN ISO 4892-1:2016 (версія en) «Plastics — Methods of exposure to 

laboratory light sources — Part 1: General guidance (ISO 4892-1:2016)». 

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 міжнародний стандарт», «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 EN ISO 4892-1:2016 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу  

стандартів ДСТУ ISO 80000; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним 

нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів.  
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ВСТУП 

Пластмаси часто використовують в умовах поза приміщенням або у 

приміщеннях (закритих приміщеннях), де вони протягом тривалого часу 

піддаються впливу безпосереднього сонячного випромінювання або 

сонячного випромінювання за склом. Тому дуже важливо визначити вплив 

сонячного випромінювання, тепла, вологи та інших кліматичних чинників на 

колір та інші властивості пластмас. Вплив сонячного випромінювання поза 

приміщенням та сонячного випромінювання, фільтрованого віконним 

склом, описано в ISO 877 (усі частини).[1] Однак часто необхідно в більш 

стислий строк визначити вплив випромінювання, тепла та вологи на 

фізичні, хімічні та оптичні властивості пластмас за допомогою штучного 

прискореного атмосферного впливу або штучного прискореного 

опромінювання з використанням специфічних лабораторних джерел світла. 

Випробувальний вплив з застосуванням цих лабораторних пристроїв 

здійснюють в більш контрольованих умовах, ніж у природному середовищі, 

і має на меті прискорити можливу деградацію полімеру та вихід з ладу 

виробу. 

Порівнювати результати прискореного атмосферного впливу або 

штучного прискореного опромінювання з результатами, отриманими в 

умовах реального використання, складно через мінливість обох типів 

впливу, а також тому, що лабораторні випробування ніколи не відтворюють 

точно всіх навантажень опромінювання, яким пластмаси піддаються в 

умовах відповідного впливу за реального використання. Жодне 

лабораторне випробування на спричинення впливу не може бути визнано 

як вичерпна модель впливу, зазнаного виробом  за фактичних умов. 

Відносна довговічність матеріалів під час використання за фактичних 

умов може значно відрізнятися в залежності від місця сприйняття впливу 

через різницю в ступені УФ-випромінювання, часі зволоження, температурі, 

наявності забруднюючих та інших факторів. Тому, навіть якщо результати 
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деякого конкретного випробування методом прискореного атмосферного 

впливу або штучного прискореного опромінювання виявляться корисними 

для порівняння відносної довговічності матеріалів, що піддаються впливу в 

деякому конкретному місці поза приміщенням або за деяких конкретних 

умов реального використання, не припустимо вважати їх в рівній мірі 

корисними для визначення відносної довговічності матеріалів, що 

піддаються впливу поза приміщенням у іншому відкритому місці або за 

інших умов фактичного використання. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Пластмаси 

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА ВПЛИВЛАБОРАТОРНИХ ДЖЕРЕЛ 

СВІТЛА 

Частина 1. Загальні положення 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO LABORATORY LIGHT SOURCES 

Part 1. General guidance 

                                                                                                                               

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця частина стандарту ISO 4892 містить інформацію та загальні 

рекомендації щодо вибору та використання методів випробувального 

впливу, детально описаних у наступних його частинах.  

Цей стандарт описує загальні вимоги до характеристик пристроїв, які 

використовують для дослідження впливу на пластмаси лабораторних 

джерел світла. Інформація щодо вимог до характеристик обладнання 

призначена виробникам пристроїв для штучного прискореного 

атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання. 

Примітка. У цій частині ISO 4892 термін «джерело світла» співвіднесений з 
джерелами випромінювання, що створюють випромінювання ультрафіолетового 
діапазону, видимого діапазону, інфрачервоного діапазону або будь-яке поєднання 
зазначених типів випромінювання. 

Ця частина стандарту ISO 4892 також надає інформацію щодо 

інтерпретації даних, отриманих шляхом штучного прискореного 

атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання. Більш 

конкретна інформація про методи визначення зміни властивостей 

пластмас внаслідок впливу та звітність за отриманими результатами 

наведені в ISO 4582. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче стандарти необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів  (разом зі змінами). 

ISO 291 Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing 

ISO 293 Plastics — Compression moulding of test specimens of 

thermoplastic materials 

ISO 294-1 Plastics — Injection moulding of test specimens of 

thermoplastic materials — Part 1: Generalprinciples, and moulding of 

multipurpose and bar test specimens 

ISO 294-2 Plastics — Injection moulding of test specimens of 

thermoplastic materials — Part 2: Smalltensile bars 

ISO 294-3 Plastics — Injection moulding of test specimens of 

thermoplastic materials — Part 3: Small plates 

ISO 295 Plastics — Compression moulding of test specimens of 

thermosetting materials 

ISO 2818 Plastics — Preparation of test specimens by machining 

ISO 3167 Plastics — Multipurpose test specimens 

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

properties after exposure todaylight under glass, natural weathering or 

laboratory light sources 

ISO 4892-2 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — 

Part 2: Xenon-arc lamps 

ISO 4892-3 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — 

Part 3: Fluorescent UV lamps 

ISO 4892-4 Plastics — Methods ofexposure to laboratory light sources — 

Part 4: Open-flame carbonarc lamps 



прДСТУ EN ISO 4892-1:202Х 

3 

ISO 9370 Plastics — Instrumental determination of radiant exposure in 

weathering tests — Generalguidance and basic test method 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 291 Пластмаси. Стандартні умови  підготовки та випробування 

ISO 293 Пластмаси. Прес-формування дослідних зразків з 

термопластичних матеріалів 

ISO 2940-1 Пластмаси. Лиття під тиском дослідних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 1. Загальні принципи та 

формування багатоцільових дослідних зразків та зразків для стрижневих 

випробувань 

ISO 2940-2 Пластмаси. Лиття під тиском дослідних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 2. Малогабаритні стрижневі зразки 

для випробування на розрив 

ISO 2940-3 Пластмаси. Лиття під тиском дослідних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 3. Малогабаритні пласкі зразки 

ISO 295 Пластмаси. Прес-формування дослідних зразків з 

термореактивних матеріалів 

ISO 2818 Пластмаси. Підготовка випробувальних зразків шляхом 

механічної обробки 

ISO 3167 Пластмаси. Дослідні зразки багатоцільового призначення  

ISO 4582 Пластмаси. Визначення змін кольору і змін властивостей 

внаслідок впливу денного світла під склом, природних атмосферних умов 

або лабораторних джерел світла 

ISO 4892-2 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи 

ISO 4892-3 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні лампи 

ультрафіолетового випромінювання 

ISO 4892-4 Пластмаси. Методи випробування на вплив 
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лабораторних джерел світла. Частина 4. Вугільні дугові лампи відкритого 

полум'я 

ISO 9370 Пластмаси. Інструментальне визначення радіаційного 

опромінювання під час випробувань на вплив атмосферних умов. Загальні 

положення та основний метод випробування. 

 

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

Примітка. Визначення інших термінів, пов’язаних із випробуваннями на 
атмосферні впливи, наведено у [2]. 

3.1 контрольний матеріал (control) 

Матеріал, який за складом і конструкцією подібний до 

досліджуваного матеріалу і який одночасно з випробовуваним матеріалом 

піддають впливу для порівняння. 

Примітка 1 до запису. Прикладом використання контрольного матеріалу може 
бути оцінювання складу на відмінності від застосовуваного водночас зразка. У цьому 
випадку контрольним матеріалом буде пластмаса, виготовлена за оригінальною 
рецептурою 

3.2 каталожний зразок (file specimen) 

Частина матеріалу, що підлягає випробуванню, яку зберігають в 

умовах, що забезпечують її стабільність, і яку використовують для 

порівняння між станом матеріалу, що піддано випробувальному впливу, та 

первинним станом  

3.3. штучний прискорений атмосферний вплив (artificial 

accelerated weathering) 

Піддання матеріалу за допомогою лабораторного пристрою, що 

моделює атмосферний вплив, умовам, що можуть бути більш циклічними 

та інтенсивними порівняно до тих, що впливають на матеріал в умовах 

поза приміщенням або під час експлуатації. 
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Примітка 1 до запису. Тут ключовим є вплив лабораторного джерела 
випромінювання, тепла і вологи (за певної відносної вологості та/або розбризкування 
води, утворення конденсату або занурення), покликаний швидше спричинити зміни, 
подібні тим, що відбуваються під час впливу на зразок поза приміщенням. 

Примітка 2 до запису. Такі пристрої можуть бути обладнані засобами для 
контролю та/або моніторингу джерела світла та інших параметрів атмосферних 
впливів. Також сюди можна  віднести вплив особливих умов, таких як розприскування 
кислоти для імітації впливу промислових газів 

3.4 штучне прискорене опромінювання (artificial accelerated 

irradiation) 

Вплив на матеріал лабораторного джерела опромінювання, 

призначеного для імітації сонячного опромінювання, фільтрованого 

віконним склом, або опромінювання від внутрішніх джерел освітлення,та за 

умов, коли зразки можуть бути піддані відносно невеликим перепадам 

температури та відносної вологості, для прискореного спричинення змін, 

що настають при використанні матеріалу в приміщенні. 

Примітка 1 до запису. Такі випробувальні впливи зазвичай називають 
випробуваннями на вицвітання або світлостійкість 

3.5 еталонний матеріал (reference material) 

Матеріал, що має відомі характеристики 

3.6 еталонний зразок(reference specimen) 

Частина еталонного матеріалу, що підлягає випробувальному 

впливу. 

 

4ПРИНЦИП 

4.1 Загальні положення 

Проби зразків, що підлягають випробуванню, піддають впливу 

лабораторних джерел світла в умовах контрольованого середовища. 

Описані методи містять обов’язкові вимоги щодо вимірювання 

опромінювання та випромінювання у площині розташування зразка, 

температури відповідних білих і чорних датчиків, температури повітря у 

випробувальній камері та відносної вологості. 
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4.2 Значущість 

4.2.1 Під час проведення випробування у пристроях, що 

використовують лабораторні джерела світла, важливо враховувати, 

наскільки добре умови прискореного випробування імітують середовище 

фактичного використання випробовуваної пластмаси. Крім того, під час 

налаштування експериментів на сприйнятливість впливу та під час 

інтерпретації результатів штучного прискореного атмосферного впливу або 

штучного прискореного опромінювання важливо враховувати вплив 

мінливості як в ході прискореного випробування, так і за умов фактичного 

опромінювання. 

4.2.2 Жодне лабораторне випробування впливу не може бути 

визнано в якості повної моделі умов реального використання. Результати, 

отримані під час дослідження штучного прискореного атмосферного 

впливу або штучного прискореного опромінювання, можна вважати 

репрезентативними для опромінювання при фактичному використанні 

лише у разі, коли встановлено ступінь кореляції рангів для конкретних 

матеріалів, що перевіряються, а також у разі однакових типу і механізму 

деградації матеріалу. Відносна довговічність матеріалів в умовах 

реального використання може дуже відрізнятися в різних місцях через 

відмінності в рівні УФ-опромінювання, часі зволоження, відносній вологості, 

температурі, забруднюючих та інших чинників. Тому, навіть якщо 

результати деякого випробування на вплив, проведеного відповідно до 

будь-якої з частин цього стандарту, виявляться корисними для порівняння 

відносної довговічності матеріалів, підданих впливу в певному середовищі, 

не можна вважати, що вони будуть корисними для визначення відносної 

довговічності тих самих матеріалів в іншому середовищі. 

4.2.3 Незважаючи на всю привабливість ідеї, неприпустимо 

призначати для всіх матеріалів  «загальний коефіцієнт прискорення», 

співвідносний з періодом «х» годин або «х» мегаджоулів сприйнятого 
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опромінювання під час штучного прискореного атмосферного впливу або 

штучного прискореного опромінювання протягом «y» місяців або років 

фактичного впливу. Такі коефіцієнти прискорення не є дійсними з 

наступних причин: 

а) коефіцієнти прискорення залежать від матеріалу і можуть істотно 

відрізнятися для кожного матеріалу та для різних рецептур того самого 

матеріалу; 

b) змінність швидкості деградації як під час фактичного 

використання, так і під час штучного прискореного атмосферного впливу 

або штучного прискореного опромінювання може значною мірою впливати 

на розрахований коефіцієнт прискорення; 

c) коефіцієнти прискорення, розраховані на основі співвідношення 

опромінювання між лабораторним джерелом світла та сонячним 

випромінюванням (навіть якщо використовувати однакові смуги 

пропускання), не враховують вплив температури, вологості та різниці  

відносного спектрального опромінювання між лабораторним джерелом 

світла та сонячним випромінюванням. 

Примітка. Коефіцієнти прискорення, визначені для конкретної рецептури 
матеріалу, є дійсними виключно коли вони засновані на даних кількості окремих 
випробувань на вплив довкілля всередині або поза приміщенням та штучного 
прискореного атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання, 
достатнього  для того, щоб результати за відношенням часу до втрати матеріалом 
кондиції за кожним типом впливу можна було б проаналізувати за допомогою 
статистичних методів. Приклад статистичного аналізу з використанням множинних 
лабораторних і фактичних впливів для розрахунку коефіцієнта прискорення наведено в 
[3]. 

4.2.4 Існує ряд чинників, здатних зменшити ступінь кореляції між 

прискореними випробуваннями з використанням лабораторних джерел 

світла та зовнішнім впливом (більш конкретна інформація про те, як кожен 

чинник може змінити рейтинг стабільності матеріалів, наведена у додатку 

B): 

а) відмінності відносного спектрального опромінювання 

лабораторним джерелом світла та сонячним випромінюванням; 
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b) рівні опромінювання вищі, ніж за реальних умов використання; 

с) цикли випробування за принципом безперервного опромінювання 

від лабораторного джерела світла без будь-яких темних періодів; 

d) температурні значення зразка, вищі за фактичні умови; 

e) умови випробування, що спричиняють нереальні перепади 

температур між світлими та темними зразками; 

f) умови випробування, що спричиняють дуже часті переходи між 

високою та низькою температурами зразка або викликають нереалістично 

різкий стрибок температур; 

g) нереальні рівні вологості в прискореному випробуванні порівняно 

з умовами фактичного використання; 

h) відсутність біологічних агентів, забруднюючих речовин або 

кислотних опадів чи конденсації. 

4.3 Здійснення прискорених випробувань з лабораторними 

джерелами світла 

4.3.1 Результати випробування штучним прискореним атмосферним 

впливом або штучним прискореним опромінюванням, проведеного 

відповідно до будь-якої з частин цього стандарту, найкраще 

використовувати для порівняння відносних характеристик матеріалів. 

Порівняння між матеріалами можна проводити лише тоді, коли матеріали 

перевіряються в один і той же час на одному і тому ж випробувальному 

пристрої. У такому разі результати можна подати через порівняння часу 

або ступеню опромінювання, необхідного для зниження рівня характерної 

властивості до певного заданого рівня. Поширено застосування цього у 

дослідженні з метою встановлення того, що рівень якості різних партій не 

відрізняється від рівня відомих характеристик  контрольного матеріалу. 

4.3.1.1 Рекомендовано, щоб принаймні один контрольний зразок 

було піддано кожному типу випробування з метою порівняння 

характеристик досліджуваних матеріалів з показниками контрольного 
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зразка. Контрольний матеріал повинен мати склад і конструкцію подібні до 

досліджуваного, при врахуванні того, що його режими відмови також мають 

співпадати з аналогічними  досліджуваного зразка. Бажано 

використовувати два контрольних зразка: один з відносно тривалою 

довговічністю, а інший з відносно нетривалою. 

4.3.1.2 Для статистичного оцінювання результатів необхідна 

достатня кількість повторів за кожним зразком контрольного та кожним 

зразком досліджуваного матеріалу. Якщо не зазначено інше, необхідно 

здійснити не менше трьох повторів для всіх випробувальних і контрольних 

матеріалів. Якщо властивості матеріалу вимірюють за допомогою 

руйнівних випробувань, для кожної сесії випробування потрібен окремий 

набір зразків. 

4.3.2 У деяких випробуваннях на відповідність технічним умовам 

випробовувані матеріали піддаються впливу одночасно з еталонним 

матеріалом (наприклад, випробування тканини за шкалою Blue Wool). 

Властивість або властивості досліджуваного матеріалу вимірюють після 

того, як визначена властивість еталонного матеріалу досягне заданого 

рівня. Якщо еталонний матеріал відрізняється за складом від 

досліджуваного матеріалу, він може бути нечутливим до напружень 

впливу, які призводять до руйнування досліджуваного зразка, або він може 

бути надто чутливим до напруги впливу, що має дуже незначний вплив на 

досліджуваний матеріал. Різниця в результатах за еталонним матеріалом 

може значно відрізнятися від результатів за досліджуваним. Усі ці 

відмінності між еталонним і досліджуваним матеріалами здатні призвести 

до хибних результатів, коли еталонний матеріал використовується як 

контрольний зразок або для визначення тривалості здійснюваного впливу. 

Примітка 1. Визначення контрольних і еталонних матеріалів, які підходять для 
випробувань на атмосферний вплив, наведено в розділі 3. 

Примітка 2. Еталонні матеріали для контролю атмосферних впливів також 
можна використовувати для контролю відповідності умов експлуатації під час 
випробування на сприйнятий вплив. Інформація про вибір та характеристику еталонних 
матеріалів, що використовують для цієї мети (див. [4]). У [5] описано процедуру, яка 
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використовує зміну карбонільного індексу конкретного поліетиленового еталонного 
матеріалу, що піддано атмосферному впливу, для моніторингу умов як природного 
атмосферного впливу, так і його штучного прискореного варіанту. 

4.3.3 У деяких випробуваннях на відповідність технічним умовам 

властивості випробовуваних зразків оцінюють після певного часу або 

інтенсивності впливу за допомогою циклу випробувань із заданим набором 

умов. Результати будь-якого прискореного випробування на 

сприйнятливість впливу, проведеного відповідно до будь-якої з частин 

цього міжнародного стандарту, не потрібно використовувати для прийняття 

рішення «придатно/не придатно» щодо матеріалів на основі рівня певної 

властивості після певного часу або ступеню сприйнятого впливу, якщо не 

встановлено комбіновану відтворюваність ефектів конкретного циклу 

здійснення впливу та методу вимірювання властивостей. 

 

5 ВИМОГИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ВИПРОБУВАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ  

5.1 Опромінювання 

5.1.1 Для забезпечення опромінювання досліджуваних зразків 

використовують лабораторні джерела світла. Згідно з ISO 4892-2 для 

здійснення опромінювання зразків рекомендовано використовувати 

ксенонову дугову лампу, згідно з ISO 4892-3 — флуоресцентну лампу 

ультрафіолетового випромінювання, а згідно з ISO 4892-4 — вугільну 

дугову лампу сонячного спектру випромінення з відкритим полум’ям. 

5.1.2 Дослідний пристрій повинен забезпечувати розміщення зразків 

і будь-яких призначених сенсорних пристроїв у положеннях, які 

забезпечують рівномірне опромінювання від джерела випромінювання. 

Примітка. Спектральне опромінювання, що здійснюється пристроєм штучного 
прискореного атмосферного впливу, є дуже важливим. В ідеалі очікується, що відносне 
спектральне опромінювання, яке створює пристрій, буде дуже близьким до сонячного 
випромінювання, особливо в короткохвильовому УФ-діапазоні.  Додаток C містить 
інформацію про важливі ключові сонячні спектри, які можна використовувати для 
порівняння спектрального опромінювання створюваного шляхом штучного 
прискореного опромінювання, з відповідним параметром сонячного випромінювання. 
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Наступні частини цього стандарту містять конкретні вимоги до відносного 
спектрального опромінювання, що створюється пристроями, описаними у цих частинах. 

5.1.3 Випробувальні пристрої повинні бути сконструйовані таким 

чином, щоб опромінювання в будь-якому місці зони, що використовують 

для опромінювання зразків, становило щонайменше 70 % максимального 

опромінювання, виміряного в цій зоні. Процедури вимірювання 

однорідності опромінювання виробниками пристроїв наведено в додатку А. 

Примітка. Рівномірність опромінювання випробувальних пристроїв залежить від 
різних чинників, таких як відкладення, які можуть утворитися на оптичній системі та 
стінках камери. Крім того, на однорідність опромінювання може впливати тип зразка та 
кількість зразків, що піддаються впливу. Гарантована виробником рівномірність 
опромінювання діє для нового обладнання й за чітко визначених умов вимірювання. 

5.1.4 Якщо мінімальний рівень опромінювання у будь-якому місці в 

зоні, що використовують для випробування зразка, становить від 70 % до 

90 % від максимального опромінювання, зразки потрібно періодично 

переміщувати, щоб зменшити мінливість випромінювання. Порядок та 

графік переміщення узгоджуютьусі зацікавлені сторони. 

Примітка. У [6] описано кілька можливих процедур, включно випадкове 
розміщення повторюваних зразків, що можна використовувати для зменшення 
мінливості впливу протягом випробування зразків. 

5.1.5 Якщо опромінювання у будь-якому місці в зоні, задіяній у 

випробуванні зразка, становить щонайменше 90 % максимального 

опромінювання, немає необхідності використовувати періодичне 

переміщення зразків протягом випробування, щоб забезпечити рівномірний 

вплив опромінювання. Хоча періодичне переміщення зразків може не бути 

потрібним, це, тим не менш, гарний спосіб набути впевненості, що 

мінливість навантаження протягом періоду впливу зведена до мінімуму. 

Примітка 1. Залежно від специфічної чутливості матеріалу, періодичне 
переміщення зразків є вдалим способом мінімізації мінливості навантаження під час 
випробування. 

Примітка 2. Довільне розміщення повторюваних зразків також є вдалим 
способом зменшення впливу будь-якої мінливості умов у зоні випробування. 
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5.1.6 Необхідно дотримуватись інструкцій виробника пристрою щодо 

заміни лампи та фільтра та щодо передчасного старіння ламп та/або 

фільтрів. 

5.1.7 Для вимірювання опромінювання, E, або спектрального 

опромінювання, Eλ, і впливу випромінювання, H, або впливу спектрального 

випромінювання, Hλ, у площині поверхні зразка можна використовувати 

радіометр, який відповідає вимогам ISO 9370. 

5.1.7.1 У разі використання, радіометр встановлюють так, щоб він 

отримував таке ж випромінювання, що й поверхня зразка. Якщо він 

розташований не в площині зразка, він повинен мати достатньо широке 

«поле зору» і бути відкалібрований на опромінювання за відстанню до 

зразка. Під час калібрування радіометра необхідно використовувати 

комбінації фільтрів джерела світла того ж типу, що буде використовуватися 

у випробуванні, або врахувати належний коефіцієнт спектральної 

невідповідності. Калібрування повинно бути перевірено відповідно до 

інструкцій виробника прилада для вимірювання опромінювання. Повне 

калібрування радіометра, простежуване до визнаного органу 

радіометричних стандартів, повинно проводитись не рідше одного разу на 

рік. Рекомендовано проводити більш часте калібрування. 

Для флуоресцентних ламп UVB польові радіометри повинні бути 

відкалібровані за лампами, які мають спектральний розподіл потужності, 

ідентичний розподілу ламп, які будуть використовуватися для 

випробувань. 

Примітка 1. У [7] наведены конкретні вказівки щодо калібрування радіометрів за 
допомогою спектрорадіометрів. Цей метод можна використовувати для калібрування 
інструментального радіометра (чи кількох). 

Примітка 2. Визначення польового та еталонного радіометрів наведено в             
ISO 9370. 

5.1.7.2 Під час вимірювання реєструють опромінювання у 

погодженому всіма зацікавленими сторонами діапазоні довжин хвиль. 

Деякі типи пристроїв забезпечують вимірювання опромінювання у певному 
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діапазоні довжин хвилі (наприклад, від 300 нм до 400 нм або від 300 нм до 

800 нм) або у вузькій смузі пропускання, зосередженій навколо однієї 

довжини хвилі (наприклад, 340 нм). 

5.2 Температура 

5.2.1 Температура поверхні випробовуваних матеріалів залежить 

насамперед від кількості поглиненого випромінювання, випромінювальної 

здатності зразка, величини теплопровідності всередині зразка та значення 

теплопередачі між зразком і повітрям або між зразком і його тримачем. 

Оскільки контролювати температуру поверхні окремих досліджуваних 

зразків непрактично, для вимірювання та контролю температури в 

дослідній камері використовують спеціальний датчик із чорною панеллю. 

Чорна панель датчика температури чорної поверхні має бути встановлена 

в зоні впливу на зразок таким чином, щоб вона перебувала в тій же 

площині й орієнтації та отримувала таке ж випромінювання й сприймала ті 

самі умови охолодження, що й пласка поверхня випробувальної панелі. 

Для тривимірних зразків чорна панель повинна бути у площині і відповідно 

орієнтована за кутом, що найкраще відображає більшість досліджуваної 

поверхні зразка, або в площині поверхні первинного зацікавлення. 

5.2.2 Можна використовувати два типи електронних датчиків 

температури чорної поверхні: чорний стандартний термометр (BST) та 

термометр з чорною панеллю (BPT). 

5.2.2.1 Чорні стандартні термометри, що складаються з пласкої 

пластини з неіржавіючої сталі товщиною від 0,5 мм до 1,2 мм: типова 

довжина і ширина приблизно 70 мм × 40 мм. Поверхня цієї пластини, 

обернена до джерела випромінювання, повинна бути покрита чорним 

шаром, високостійким до старіння. Чорна пластина з покриттям повинна 

відображати не більше ніж 10 % усього падаючого потоку до 2500 нм. 

Термочутливий елемент, як, наприклад, платиновий датчик опору, повинен 

бути прикріплений до центру пластини та мати тривкий тепловий контакт з 
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пластиною на стороні, протилежній джерелу випромінювання. Ця сторона 

металевої пластини повинна бути прикріплена до опорної плити товщиною 

5 мм, виготовленої з ненаповненого полівініліденфториду (PVDF). На 

базовій плиті PVDF повинна бути вирізана невелика ділянка, достатня для 

розміщення платинового датчика опору. Відстань між датчиком і цією 

виїмкою в PVDF-пластині повинна бути приблизно 1 мм. Довжина та 

ширина пластини PVDF повинні бути достатніми, щоб металева пластина з 

чорним покриттям і монтажний тримач, у який вона встановлена, не 

утворювали тепловий контакт між металевими частинами. Металеві 

кріплення тримача чорної ізольованої панелі повинні бути не менше ніж в 4 

мм від країв металевої пластини. Чорні стандартні термометри, які 

відрізняються за конструкцією від зазначених вище, є дозволеними, якщо 

температура, визначена альтернативною конструкцією, знаходиться в 

межах ± 1,0 °C від температури зазначеної конструкції за всіх усталених 

параметрів температури та опромінювання, яких дослідний прилад здатен 

досягти. Крім того, час, необхідний альтернативному термометру чорного 

стандарту для досягнення стаціонарного режиму, повинен бути в межах          

10 % часу, необхідного для досягнення заданого усталеного стану 

стандартним чорним термометром. 

Примітка. Чорні стандартні термометри іноді називають ізольованими чорними 

панелями. 

5.2.2.2 Термометри з чорними панелями складаються з пласкої 

металевої пластини, стійкої до корозії. Типові розміри близько 150 мм в 

довжину, 70 мм в ширину і 1 мм у товщину. Поверхня цієї пластини, яка 

обернена до джерела випромінювання, повинна бути покрита чорним 

шаром, який має хорошу стійкість до старіння. Чорна пластина з покриттям 

повинна відображати не більше ніж 10 % усього падаючого потоку до            

2500 нм. Термочутливий елемент повинен бути міцно прикріплений до 

центру відкритої поверхні. Цим термочутливим елементом може бути 

біметалічна шкала із чорним покриттям, датчик на основі опору, термістор 
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або термопара. Задня сторона металевої панелі повинна мати відкритий 

атмосферний доступ. 

Примітка 1. Оскільки конвекційне охолодження діє з обох боків, геометрія 
опорядження досліду впливає на стабільність чорних панельних термометрів. 

Примітка 2. Термометри з чорними панелями іноді називають неізольованими 
чорними панельними термометрами. 

5.2.2.3 Якщо не зазначено інше, температуру потрібно вимірювати 

за допомогою термометрів будь-якої з конструкцій, описаних вище. Якщо 

для вимірювання температури чорних або білих панелей використовують 

інші засоби, точна конструкція чорної або білої панелі повинна бути 

включена у звіт випробувань. 

5.2.3 Температура, вимірювана термометром з чорною панеллю або 

чорним стандартним термометром, залежить від опромінювання, 

створеного лабораторним джерелом світла, а також температури та 

швидкості повітря, що рухається в камері дослідної установки. 

Температура чорної панелі загалом відповідає температурі темних 

покриттів на металевих панелях без теплоізоляції на задній стороні. 

Температура чорного стандартного термометра загалом відповідає 

температурі відкритої поверхні темних зразків із поганою теплопровідністю. 

За умов типових ситуацій впливу температура за даними чорного 

стандартного термометра, буде на (3 –– 12) °C вищою ніж температура, 

яку вказує термометр з чорною панеллю. Однак фактичну різницю між 

температурою чорної панелі та температурою, виміряною чорним 

стандартним термометром, потрібно визначати для кожної умови впливу. 

Оскільки стандартні чорні термометри ізольовані, їх реакції на зміни 

температури дещо повільніші ніж у термометрів з чорними панелями. 

5.2.4 За низьких рівнів опромінювання різниця між температурою, 

яку вказує термометр з чорною панеллю або чорний стандартний 

термометр, і справжньою температурою зразка може бути невеликою. 

Коли використовуються джерела випромінювання, що створюють дуже 

мало інфрачервоного випромінювання, як правило, будуть реєструватись 



прДСТУ EN ISO 4892-1:202Х 

16 

дуже невеликі відмінності в температурах, зчитаних двома типами чорної 

панелі або між світлими і темними зразками. 

5.2.5 Для того щоб оцінити діапазон температур поверхні 

досліджуваних зразків і краще контролювати опромінювання або умови в 

камері дослідної установки, на додаток до чорної панелі або чорного 

термометра рекомендовано використовувати термометр з білою панеллю 

або білий стандартний термометр. Термометр з білою панеллю або білий 

стандартний термометр повинен бути сконструйований так само, як і 

відповідний термометр із чорною панеллю або чорний стандартний 

термометр, за винятком використання білого покриття з належною 

стійкістю до старіння. Коефіцієнт відбиття білого покриття повинен бути 

щонайменше 60 % між 450 нм і 800 нм і щонайменше 30 % між 800 нм і 

1500 нм. 

5.2.6 Виробники дослідного устаткування повинні забезпечити, щоб 

пристрої, розроблені відповідно до вимог цієї частини ISO 4892, 

відповідали наведеним нижче вимогам щодо контролю температури 

чорного або білого датчика температури в місці, де він призначений. Ці 

вимоги застосовують до умов рівноваги. 

Таблиця 1 — Вимоги до заданої температури чорного або білого 

датчика температури в положенні, призначеному для роботи 

Задана температура Допустиме відхилення температури 

датчика в положенні, в якому працює 

датчик 

< 70 °C ± 3 °C 

> 70 °C ± 4 °C 

 

5.2.7 Виробники дослідного обладнання повинні забезпечити, щоб 

пристрої, розроблені відповідно до вимог цієї частини ISO 4892, могли 

відповідати наведеним нижче вимогам щодо контролювання температури 
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чорного або білого датчика температури в будь-якому місці в межах 

дозволеної зони впливу. Ці вимоги застосовують до умов рівноваги. 

Таблиця 2 — Вимоги до заданої температури чорного або білого 

температурного датчика в будь-якому положенні в межах дозволеної зони 

опромінювання 

Задана температура Допустиме відхилення температури 

датчика, якщо датчик розміщено у 

будь-якому місці зони впливу 

< 70 °C ± 5 °C 

> 70 °C ± 7 °C 

Примітка. Для деяких матеріалів можуть виникати відмінності в швидкості 
деградації між пристроями, що працюють у допустимих діапазонах температур. 
Періодичне переміщення зразків або випадкове розташування повторних зразків під 
час впливу зменшить мінливість, спричинену різницею в температурі в зоні впливу. 

5.2.8 У звіті випробувань повинно бути зазначено –– чи 

використовувався чорний стандартний термометр, чи термометр з чорною 

панеллю, або використовувався білий стандартний термометр чи 

термометр з білою панеллю. 

Примітка. Один тип чорного стандартного термометра або термометра з чорною 
панеллю залежно від конкретної конструкції пристрою, що постачається різними 
виробниками, може реєструвати різні температури. 

5.2.9 Якщо вимірюється температура повітря у випробувальній 

камері, датчик температури повинен бути захищений від джерела 

випромінювання та розприскування води. Температура повітря у камері, 

виміряна у цьому положенні, може не збігатися з температурою повітря у 

камері поблизу поверхні випробувальних зразків. Виробники пристроїв, які 

контролюють температуру повітря у камері, повинні забезпечити, щоб їх 

обладнання могло підтримувати вимірювання температури повітря у 

камері в межах ± 3 °C від заданої точки за рівноважних умов для заданих 

точок до 70 °C і в межах ± 4 °C від заданої точки для заданих значень вище 

70 °C. 
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5.2.10 Калібрувати датчик температури, який використовують для 

вимірювання температури повітря у камері, згідно з інструкціями виробника 

датчика, потрібно принаймні раз на рік. 

5.3 Вологість і зволоження 

5.3.1 Наявність вологи на відкритій поверхні зразка, особливо тривалі 

періоди вологості та циклічна зміна між вологими та сухими періодами, 

можуть мати значний вплив на прискорені лабораторні випробування. 

Будь-який пристрій, що функціонує відповідно до будь-якої з частин цього 

міжнародного стандарту, й призначений  для імітації впливу вологи, 

повинен мати засоби для забезпечення зразків вологою за допомогою 

одного або кількох з наступних методів: 

а) зволоження повітря камери; 

b) утворення конденсату; 

c) розприскування води; 

d) занурення. 

5.3.2 Чистота води 

Для ксенонових дугових і вугільних дугових пристроїв дуже важлива 

чистота води, яку використовують для розприскування на зразки. Без 

належної обробки з метою видалення катіонів, аніонів, органічних речовин 

і, зокрема, діоксиду кремнію, на відкритих зразках утворяться плями або 

сліди, які не виникають у разі зовнішнього впливу. Якщо не зазначено інше, 

вода, яку використовують для розприскування на зразки, повинна містити 

не більше ніж 1 мкг/г твердих речовин і максимум 0,2 мкг/г кремнезему. 

Шляхом дистиляції або поєднання деіонізації та зворотного осмосу можна 

ефективно виробляти воду потрібної чистоти. Якщо вода, яку 

використовують для розприскування на зразки, містить більше ніж 1 мкг/г 

твердих речовин, необхідно зафіксувати  рівні твердих речовин і 

кремнезему. Рециркуляція води, яку використовують для розприскування 
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зразків, не рекомендована і не бажана, якщо рециркуляційна вода не 

відповідає вимогам чистоти, зазначеним вище. 

5.3.2.2 Чистота води, яку використовують для розприскування в 

приладах, що використовують флуоресцентні лампи ультрафіолетового 

випромінювання, не так критична, як у приладах з ксеноновою та вугільною 

дугою. Таким чином, випробувальні панелі потрібно обприскувати водою, 

що була очищена до вмісту розчинених твердих речовин не вище ніж             

2,0 мкг/г і вмісту зваженого кремнезему менше ніж 5 мкг/г. 

5.3.3 Якщо після дослідного впливу на зразках виявлено відкладення 

або плями, необхідно перевірити чистоту води, щоб визначити, чи 

відповідає вона вимогам до чистоти, зазначеним у 5.3.2. У деяких випадках 

дослідні зразки можуть бути забруднені відкладеннями бактерій, здатних 

рости в очищеній воді, яка використовується для розприскування на 

зразки. Якщо виявлено бактеріальне забруднення, всю систему, 

обприскування зразків водою потрібно промити хлоруючим розчином, 

таким як гіпохлорит натрію, і ретельно сполоснути перед поновленням 

досліду. 

5.3.4 Хоча провідність не завжди корелює з вмістом кремнезему, 

рекомендується постійно контролювати провідність води, що 

використовується для обприскування зразків, і припиняти вплив щоразу, 

коли провідність перевищує 5 мкСм/см. 

5.3.5 Усі компоненти блоку обприскування зразків повинні бути 

виготовлені з неіржавіючої сталі або іншого матеріалу, який не забруднює 

воду речовинами, здатними поглинати УФ-випромінювання або 

утворювати на випробувальних зразках нереальні відкладення.  

5.3.6 Якщо потрібен контроль вологості, датчики, що використовують 

для вимірювання вологості, необхідно розмістити в повітряному потоці 

камери та захистити від прямого випромінювання та водяних бризок. Під 

час здійснення контролювання вологості, виміряна відносна вологість 
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повинна підтримуватися в межах ± 10 % від заданого значення. За потреби 

в контролюванні вологості, датчики вологості потрібно калібрувати 

щонайменше раз на рік відповідно до інструкцій виробника дослідного 

пристрою. 

5.3.7 Будь-який пристрій, що здійснює періодичне зволоження 

досліджуваних зразків будь-яким методом, повинен мати засоби для 

програмування періодів зволожування і без нього. 

5.4 Інші вимоги до випробувального обладнання 

5.4.1 Хоча на практиці використовуються різні конструкції 

випробувального устаткування, кожен такий пристрій повинен відповідати 

наступним вимогам. 

5.4.1.1 Будь-який пристрій, призначений для імітації впливу циклів 

освітлення і затемнення, повинен мати електронний контролер або 

механічний пристрій для програмування періодів з випромінюванням або 

без нього. 

5.4.1.2 Виробники повинні забезпечити, щоб пристрої, що 

забезпечують періоди, протягом яких умови впливу відрізняються один від 

одного, мали засоби визначення часу кожного періоду. Тривалість кожного 

періоду опромінювання контролюють з точністю до ± 10 % від 

найкоротшого задіяного періоду. Бажано використовувати максимально 

точні таймери з максимально високою повторюваністю. Додатково можна 

також передбачати засіб для реєстрації тривалості кожного періоду 

випробування. 

5.4.2 Для задоволення вимог конкретних процедур випробувань, 

може виникнути необхідність обладнати прилад засобами для реєстрації 

або запису наступних робочих параметрів: 

а) лінійна напруга; 

b) потужність лампи; 

c) струм лампи; 
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d) спектральне опромінювання (або інтегральне спектральне 

опромінювання) у використовуваній смузі пропускання та випромінювання. 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Форма, профілювання та підготовка 

6.1.1 Методи, які використовують для приготування дослідних зразків, 

можуть мати значний вплив на їх видиму довговічність. Таким чином, 

метод, який використовують для приготування зразків, повинен бути 

узгоджений зацікавленими сторонами. Потрібно, щоб він був тісно 

пов’язаний із методом, який зазвичай використовують для обробки 

матеріалу під час типових застосувань. Повний опис методу, який 

використовують для підготовки зразків для випробування, повинен бути 

включений до звіту випробувань. 

6.1.2 Розміри випробувальних зразків зазвичай є такими, як вказано у 

відповідному методі випробування щодо властивості або властивостей, які 

підлягають вимірюванню після впливу. Якщо потрібно визначити поведінку 

конкретного типу виробу, випробуванню піддають,за можливості,сам виріб. 

6.1.3 Якщо матеріал, що підлягає випробуванню, є полімером для 

екструзії або формування у формі гранул, частинок або в будь-якому 

іншому необробленому стані, зразки, що підлягають впливу, вирізають з 

листа, виготовленого відповідним методом. Точна форма та розміри 

зразків будуть визначені спеціальною процедурою випробування, 

призначеною для вимірювання відповідних властивостей. Процедури, що 

використовують для оброблення або вирізання окремих зразків для 

випробування з більшого листа чи виробів, можуть вплинути на результати 

вимірювання властивостей, а отже, і на видиму довговічність зразків. Для 

підготовки зразків до випробувань процедури, наведені у ISO 293,                     

ISO 294-1, ISO 294-2 і ISO 294-3, ISO 295 і ISO 3167, є задовільними. 

6.1.4 У деяких випадках окремі зразки, що використовують для 

вимірювання властивостей, можуть бути вирізані з більшого зразка, який 
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був підданий впливу. Наприклад, матеріали, що розшаровуються по краях, 

можуть бути піддані випробуванню у вигляді більших листів, з яких після 

здійснення впливу вирізають окремі випробувальні зразки. Вплив будь-якої 

операції різання або механічної обробки на властивості окремих 

досліджуваних зразків, зазвичай, набагато більший, якщо випробувальні 

зразки вирізають з великого шматка, підданого впливу. Особливо це 

стосується матеріалів, які набувають крихкості під час впливу. Необхідно 

дотримуватись процедур, наведених у ISO 2818, для підготовки 

випробувальних зразків шляхом механічної обробки. Необхідно вирізати 

лише окремі випробувальні зразки для вимірювання властивостей із 

більших зразків, які були піддані впливу, коли ця процедура підготовки 

спеціально визначена. 

Якщо випробувальні зразки вирізають з підданого впливу листа або 

більшого виробу, їх потрібно брати з ділянки, що знаходиться щонайменше 

на відстані 20 мм від кріплення, яке утримує матеріал, або від відкритих 

країв зразка. За жодних обставин не можна видаляти будь-який матеріал з 

відкритої поверхні під час підготовки зразка для випробування. 

6.1.5 Порівнюючи матеріали під час випробування здійснюваним 

впливом, використовують випробувальні зразки, які подібні за розмірами та 

площею сприйняття впливу. 

6.1.6 Випробувальні та контрольні зразки маркують у спосіб, що 

виключає можливість того, що маркування стане нерозбірливим під час 

впливу, та не вплине будь-яким чином на вимірювання бажаних 

властивостей. 

Примітка. Інструкції з цього приводу наведено у [11]. 

Виключають ймовірний контакт незахищених ділянок шкіри з 

призначеними до піддання впливу поверхонь зразків або оптичних 

компонентів пристрою, оскільки це може призвести до перенесення на них 

жирових слідів здатних діяти як поглиначі ультрафіолету, або містити 

забруднювачі, що впливають на деградацію матеріалу. 
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6.2 Кількість випробувальних зразків 

6.2.1 Кількість випробувальних зразків для кожного набору умов 

випробування або кожного періоду опромінювання має відповідати 

відповідному методу випробування властивості або властивостей, що 

підлягають вимірюванню після впливу. 

Для визначення механічних властивостей рекомендовано, щоб 

кількість випробувальних зразків була вдвічі більшою, ніж вимагається 

відповідним міжнародним стандартом (через велике стандартне 

відхилення, яке, як відомо, має місце під час вимірювання механічних 

властивостей матеріалів, що було піддано атмосферним впливам). 

6.2.2 Якщо метод випробування, що використовується для 

вимірювання властивостей, не визначає кількість досліджуваних зразків, 

які підлягають впливу, рекомендовано підготувати щонайменше три 

повторні зразки кожного матеріалу для кожної стадії впливу. 

6.2.3 Якщо для визначення оцінюваних властивостей використовують 

руйнівні випробування, загальну кількість зразків, необхідних для 

випробування,визначають кількістю задіяних періодів впливу та тим, чи не 

піддані впливу контрольні зразки випробовують водночас зі зразками, 

підданими впливу 

6.2.4 Контрольні матеріали з відомою довговічністю бажано включати 

до кожного випробування на вплив. Рекомендовано використовувати 

контрольні матеріали, про які відомо, що вони мають відносно погану і 

відносно хорошу довговічність. Перш ніж проводити будь-які 

міжлабораторні порівняння, необхідно, щоб усі зацікавлені сторони 

домовилися про контрольні матеріали, які будуть використовуваними в 

цьому випадку. Потрібно, щоб кількість зразків контрольного матеріалу 

була такою ж, як і для досліджуваних матеріалів. 
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6.3 Зберігання та створення належних умов 

6.3.1 Якщо інше не передбачено контрактом або відповідним 

стандартом на матеріали, зразки для випробувань вирізані або оброблені з 

великих шматків потрібно довести до умов згідно з ISO 291. За деяких 

обставин може знадобитися попередня підготовка листів матеріалу перед 

різанням або механічною обробкою для полегшення підготовки зразка. 

6.3.2 Під час проведення випробувань для характеристики 

механічних властивостей матеріалів, що піддано впливу, зразки повинні 

бути належним чином оброблені перед проведенням усіх вимірювань 

властивостей. За потреби застосовують умови, надані в ISO 291. 

Властивості деяких пластмас дуже чутливі до вмісту вологи, тому 

тривалість підготовки їх згідно умов може бути довшою ніж зазначено в  

ISO 291, особливо якщо зразки зазнали екстремального кліматичного 

впливу. 

6.3.3 Контрольні зразки повинні зберігатися в темряві за нормальних 

лабораторних умов, переважно в одній із стандартних атмосфер, 

наведених у ISO 291. 

6.3.4 Деякі матеріали змінюють колір під час зберігання в темряві, 

особливо після впливу. Важливо, щоб вимірювання кольору або візуальне 

порівняння було проведено якомога швидше після піддання впливу щодо 

висихання відкритої поверхні. 

Примітка. У деяких випадках додаткова оцінка зміни кольору після періоду 
доведення до належного стану, наприклад, протягом 24 год, буде дуже корисною для 
визначення, або стабільний колір після того, як зразки були вилучені з дослідної 

камери. 
 

7 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 

7.1 Встановлення режимів проведення випробувань 

Умови та процедури штучного прискореного атмосферного впливу 

або штучного прискореного опромінювання залежать від конкретного 

вибраного методу згідно з відповідною частиною ISO 4892 (ISO 4892-2,  
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ISO 4892-3 або ISO 4892-4) або будь-яким іншим відповідним міжнародним 

стандартом. Для кожного випробування на вплив використовують конкретні 

задані точки важливих параметрів, таких як освітленість, температура та 

вологість. Як правило, ці параметри вимірюють та контролюють в одному 

положенні у випробувальній камері, відомому як контрольна точка. У 

таблиці 3 наведено максимально допустиме відхилення від заданої 

контрольної точки, коли дослідний пристрій працює в умовах рівноваги. 

Таблиця 3 — Максимально допустиме відхилення від заданих 

значень умов опромінювання 

Параметр заданої точки 
Максимально допустиме відхилення 

вимірювання від заданої точки в 
стані рівноваги 

Опромінювання, виміряне на одній 
довжині хвилі ± 0,02 Вт/(м2∙нм) 

Опромінювання, виміряне в широкій 
смузі пропускання (наприклад, від 

300 нм до 400 нм) 

± 5 Вт/м2 

 

Опромінювання, виміряне в широкій 
смузі пропускання (наприклад, від 

300 нм до 800 нм) 

± 75 Вт/м2 

Температура чорного стандартного 
термометра 

± 3 °C для заданих значень до 70 °C 
± 4 °C для заданих значень вище       

70 °C 

Температура термометра з чорною 
панеллю 

± 3 °C для заданих значень до 70 °C 
± 4 °C для заданих значень вище 70 

°C 

Температура повітря в камері (в разі 
її контролю) 

± 3 °C для заданих значень до 70 °C 
± 4 °C для заданих значень вище           

70 °C 

Відносна вологість (в разі її 
контролю) ± 10 % 

Примітка. Визначення смуг пропускання наведено в ISO 9370. 

Примітка. Вимірювання в одній точці не означає, що умови у всій дослідній 
камері однакові. Це не означає, що два тести, проведені на подібних дослідних 
пристроях, дадуть однакові результати. Дослідне обладнання, що контролює 
температуру лише за допомогою чорного стандартного термометра або термометра з 
чорною панеллю, не дасть тих же результатів, що й дослідне обладнання, яке 
одночасно чи альтернативно контролює температуру повітря. 
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7.2 Оцінювання властивостей випробувальних зразків 

7.2.1 Дотримуються процедур, наведених у ISO 4582, для 

вимірювання властивостей випробувальних зразків до і після впливу, а 

також для вираження зміни властивостей після впливу. Конкретні 

процедури, яких потрібно дотримуватись для вимірювання властивостей 

зразка наведені у відповідному міжнародному стандарті. 

7.2.2 Якщо для вимірювання властивостей досліджуваних матеріалів 

використовують неруйнівні випробування, властивості зразків вимірюють 

перед початком впливу. Цю ж властивість потім потрібно оцінити після 

кожного періоду впливу. Необхідно подбати про те, щоб вимірювання 

властивостей проводилося після кожного періоду опромінювання в тому 

самому положенні на зразку. 

Примітка. Для контролю реакції приладу, який використовують для вимірювання 
бажаної властивості, можна провести вимірювання на еталонному або калібрувальному 
зразку щоразу під час застосування випробувального приладу. 

7.2.3 Якщо для вимірювання властивостей досліджуваних матеріалів 

використовують руйнівні випробування, для кожного періоду впливу 

знадобляться окремі набори зразків. Властивість вимірюють на кожному 

наборі підданих впливу зразків. Рекомендовано порівнювати значення 

властивості після опромінювання з властивістю, виміряною на наборі 

контрольних зразків  з того самого матеріалу, одночасно з підданими 

впливу зразками. Крім того, значення характеристики після опромінювання 

можна порівняти зі значенням, отриманим до опромінювання. 

 

8 ТРИВАЛІСТЬ ВПЛИВУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИПРОБУВАНЬ 

8.1 Загальні положення  

Повторюваність і відтворюваність результатів, отриманих під час 

опромінювання, проведеного відповідно до будь-якої з частин цього 

стандарту, буде змінюватися в залежності від випробовуваних матеріалів, 
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вимірюваних властивостей матеріалу та конкретних умов випробування та 

задіяних циклів. 

Примітка.У циклових дослідженнях [12], проведених підкомітетом ASTM G3.03, 
значення блиску 60° повторюваних зразків ПВХ-стрічки досліджених  у різних 
лабораторіях з використанням ідентичних пристроїв опромінювання та циклів впливу, 
показали значну мінливість. Така мінливість, показана в цих циклових дослідженнях, 
обмежує використання «абсолютних специфікацій», таких як вимога до певного рівня 
властивостей після певного періоду впливу. 

8.2 Використання контрольних матеріалів 

8.2.1 У більшості випадків необхідне періодичне оцінювання 

дослідних і контрольних зразків, щоб оцінити напрямок зміни властивостей 

як функцію впливу. Час або випромінювання, необхідні для здійснення 

певної зміни властивості матеріалу, можна використовувати для 

оцінювання або ранжирування довговічності матеріалів. Цей метод є 

кращим порівняно зоцінюванням матеріалів після довільного проміжку часу 

або впливу випромінювання. 

8.2.2 Вплив довільного часу або випромінювання може 

використовуватися для цілей конкретного випробування, якщо це 

погоджено всіма сторонами або якщо це потрібно для дотримання 

відповідності технічним умовам. Два критерії є критичними для вибору 

єдиного чинника часу або обсягу випромінювання: 

a) коли використовують контрольні матеріали з мінімально 

прийнятними параметрами, статистичний аналіз результатів після впливу 

повинен показати, що досліджуваний матеріал еквівалентний або кращий 

за контрольний матеріал; 

b) суттєва зміна цільової властивості повинна бути здійснена в 

найменш стабільному матеріалі, з-поміж оцінюваних. 

Примітка. Не можна вважати, що час впливу, який спричиняє значні зміни в 

одному типі матеріалу, є застосовним до інших матеріалів. 

8.2.3 Під час порівняння результатів випробування та контрольних 

матеріалів використовують відповідний статистичний аналіз 

Випробувальний та контрольний матеріал можна вважати різними, якщо 
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результати статистичного аналізу є значущими принаймні до 90 % рівня 

довіри. 

Примітка. У [13] надано інформацію про використання статистичних методів для 
аналізу результатів штучного прискореного атмосферного впливу або штучного 
прискореного опромінювання. 

8.3 Використання результатів при складанні технічних умов 

8.3.1 Якщо міжнародний стандарт або технічні умови для загального 

використання вимагає набуття певного рівня властивостей після певного 

часу або обсягу випромінювання під час випробування на вплив, 

проведеного відповідно до будь-якої з частин цього стандарту, зазначений 

рівень властивостей повинен бути заснований на результатах, отриманих  

в ході лабораторних порівняльних досліджень, що враховує мінливість 

спричинену впливом, та метод випробування, який використовують для 

вимірювання відповідної властивості. Міжлабораторне порівняльне 

дослідження (МлПД) проводять згідно з відповідним міжнародним 

стандартом з МлПД впливу і воно включає статистично репрезентативний 

зріз даних усіх лабораторій або організацій, які зазвичай проводять 

вимірювання впливу опромінювання та властивостей. 

8.3.2 Якщо міжнародний стандарт або специфікація для використання 

між двома або трьома сторонами вимагає певного рівня властивостей 

після певного часу або ступеню опромінювання під час випробування на 

вплив, проведеного відповідно до будь-якої з частин цього стандарту, 

зазначений рівень властивостей повинен бути заснований на 

статистичному аналізі результатів принаймні двох окремих незалежних 

дослідів у кожній лабораторії. План експерименту, який використовують 

для визначення технічних умов, повинен враховувати мінливість, 

обумовлену впливом, і метод випробування, який використовують для 

вимірювання відповідної властивості. 

8.3.3 Міжлабораторні порівняльні дослідження, зазначені в 8.1.1, 

продемонстрували, що значення блиску для серії матеріалів можна оцінити 
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з високим рівнем відтворюваності між лабораторіями. Якщо 

відтворюваність результатів випробування на вплив, проведеного 

відповідно до будь-якої з частин цього стандарту, не була встановлена за 

допомогою МлПД, вимоги до експлуатаційних характеристик матеріалів 

повинні бути визначені в термінах порівняння (тобто рангу порівняно до) до 

контрольного матеріалу. Зразки контрольного матеріалу потрібно 

піддавати впливу одночасно з випробувальним зразком (зразками) в 

одному пристрої.  Конкретний контрольний матеріал узгоджують між 

зацікавленими сторонами. 

 

9 ЗВІТ ВИПРОБУВАНЬ 

Звіт випробувань повинен містити таку інформацію: 

9.1 Опис зразка: 

а) повний опис зразків та їх походження; 

b) інформація про склад (компаунд), час та температура затвердіння, 

якщо це необхідно; 

c) повний опис методу, який використовують для приготування 

дослідних зразків. 

Примітка. Якщо випробування на вплив проводить  агенція-підрядник, зразки 
зазвичай ідентифікуються за кодовим номером. У таких випадках  первинна 
лабораторія несе відповідальність за надання повного опису зразка під час звітування 
про результати випробування на вплив. 

9.2 Опис випробування на вплив, проведеного відповідно до           

ISO 4892-2, ISO 4892-3 або ISO 4892-4, включає наступне: 

а) опис приладу для опромінювання та джерела випромінювання 

(світла), включно 

1) тип приладу та джерело випромінювання (світла); 

2) опис використовуваних фільтрів; 

3) якщо потрібно, опромінювання на поверхні зразка (включно смугу 

пропускання, в якій виміряно випромінювання); 
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4) кількість годин використання фільтрів та джерела випромінювання 

(світла) до початку опромінювання; 

b) тип використовуваного чорного та/або білого температурного 

датчика та точне положення датчика, якщо він не був розташований у зоні 

впливу на досліджуваний зразок; 

c) за необхідності, тип приладу, який використовують для 

вимірювання вологості; 

d) повний опис задіяного циклу впливу, включно наступну інформацію 

для кожного світлового та темного періоду: 

1) задане значення для використовуваного датчика температури 

чорної та/або білої панелі та максимальне припустиме відхилення від 

заданого значення, якщо воно відрізняється від наведеного в таблиці 1; 

2) задане значення відносної вологості та максимально допустиме 

відхилення від заданого значення, якщо воно відрізняється від наведеного 

в таблиці 1; 

3) для випробувань, що включають період розприскування води, 

потрібно повідомити про тривалість розприскування води та про те, чи 

була вода розприскана на відкриту поверхню, тильну чи обидві поверхні 

зразків (якщо загальна кількість твердих частинок води, використаної для 

розприскування, була більше ніж 1 мкг/г, то потрібно вказати загальну 

кількість твердих речовин і вміст кремнезему); 

4) для випробувань, у ході яких вода конденсується на зразках, 

записують задану точку для тривалості періоду конденсації; 

5) тривалість кожного світлого та темного періоду; 

e) опис методу, використовуваного для кріплення зразків на рамці 

для випробування, включно опис будь-якого матеріалу, який 

використовується як підкладка для досліджуваних зразків; 

f) процедура переміщення випробувального зразка, якщо це 

використовується; 
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g) опис радіометра для вимірювання впливу опромінювання, якщо він 

використовується. 

9.3 Результати випробування. 

a) Повний опис процедури випробування, що була задіяна для 

вимірювання будь-яких повідомлених у звіті  властивостей. 

b) Результати, представлені відповідно до ISO 4582, та включно: 

1) результати вимірювань властивостей досліджуваних зразків; 

2) результати вимірювань властивостей контрольних зразків; 

3) результати вимірювань властивостей на не підданих впливу 

стандартних зразках, якщо вони визначені; 

4) період впливу (час, у годинах, або ступінь випромінювання, в                  

Дж∙м-2, і смуга пропускання, в якій його виміряно). 

9.4 Дата (дати) випробування на вплив. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОДНОРІДНОСТІ ВПЛИВУ В 

ЗОНІ ОПРОМІНЮВАННЯ ЗРАЗКА 

 
A.1 Цей додаток є обов’язковим для виробників пристроїв, які 

піддають матеріали впливу лабораторних джерел світла. 

A.2 У випадку пристроїв, що використовують стійку для утримання 

зразків і обертання їх навколо джерела випромінювання (показано в центрі 

рисунків A.1 a) і b)], вимірюють опромінювання у найближчому до джерела 

випромінювання місці на стояку для зразків (положення А на рисунку А.1) і 

в двох положеннях на цьому стояку, які є найбільш віддаленими від 

джерела випромінювання (положення B на рисунку A.1). Вимірювання, 

здійснені за допомогою радіометра, розміщеного на стояку, що 

обертається навколо джерела випромінювання, дадуть найбільш 

реалістичні показники однорідності опромінювання. Співвідношення між 

опромінюванням в положенні B відносно опромінювання в положенні A має 

бути таким: 

              EB ≥ 0,7EA                                                   (А.1) 

 
а) плаский стояк для зразків; b) поворотний стояк для зразків 

Рисунок А.1 — Визначення однорідності опромінювання в пристроях 

із використанням поворотного стояка для зразків 
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А.3 У пристроях, де зразки розташовані у пласкій площині перед 

джерелом випромінювання, опромінювання вимірюють у положенні в 

площині зразка, яке є найближчим до джерела випромінювання 

(положення X на рисунку А.2) і в двох протилежних кутах площини, де 

розміщені випробувальні зразки (положення Y на рисунку А.2). 

Співвідношення між опромінюванням у положенні Y відносно 

опромінювання в положенні X має бути таким: 

           EY ≥ 0,7EX                                                   (А.2) 

 

 

 

a) площина плаского зразка з 

флуоресентними лампами 

 b) площина плаского зразка з 

численними точковими джерелами 

опромінювання 

 

 c) площина плаского зразка з численними лінійними 

джерелами опромінювання 

 

Рисунок А.2 — Визначення однорідності опромінювання в пристроях 

з площинним розташуванням плаского зразка 

 

А.4 Якщо конструкція пристрою така, що максимальне опромінювання 

може бути не в центрі зони впливу, або в разі, коли мінімальне 

опромінювання може бути не в найвіддаленішому від центру положенні, 
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для EA або EX потрібно застосовувати фактичне максимальне 

опромінювання та фактичне мінімальне опромінювання — для EВ або EY у 

формулах (A.1) і (A.2). Також можуть бути проведені додаткові 

вимірювання опромінювання в інших місцях у зоні впливу. Однак у всіх 

випадках опромінювання, виміряне у цих положеннях, повинно бути 

щонайменше 70 % максимального опромінювання. Якщо не зазначено 

інше, повинні бути виконані принаймні чотири вимірювання на периферії 

передбачуваної зони опромінювання (наприклад, поблизу кутів пласких 

зразків, де в якості джерел випромінювання використовуються 

флуоресентні лампи або лінійні джерела). Для більш точного визначення 

допустимої зони опромінювання, де EX ≥ EY або EB ≥ EA, знадобиться 

набагато більше чотирьох вимірювань поблизу периферії зони 

опромінювання. 

А.5 У якості альтернативи вимірюванням опромінювання, 

однорідність опромінювання може бути визначена за допомогою еталонних 

матеріалів, якщо старіння цих матеріалів не залежить від впливу тепла чи 

вологи або якщо вплив тепла та вологи відомий. Зміна характеристичної 

властивості еталонного матеріалу повинна бути відомою функцією 

випромінювання (бажано лінійною), тому небажано показувати час індукції 

у разі незначущої зміни властивості внаслідок опромінюючого впливу. 

Рисунок А.3 є типовим графіком, на якому наведено характерні властивості 

еталонних матеріалів як функція випромінювання або часу опромінювання. 

Кращим еталонним матеріалом є той, що демонструє повністю лінійну 

реакцію протягом усього періоду впливу. Матеріали, у яких спостерігається 

індукційний період з наступним періодом швидкої зміни, не рекомендовано 

використовувати як еталонні. Матеріали, які демонструють лінійну реакцію, 

за якою настає період, коли відповідь не є лінійною, дозволяється 

використовувати лише для періодів опромінювання, протягом яких вони 

демонструють лінійну реакцію. Розташовують зразки еталонного матеріалу 



прДСТУ EN ISO 4892-1:202Х 

35 

в центрі зони впливу та в найдальших від центру положеннях. Усі зразки 

потрібно піддавати впливу одночасно. Еталонні зразки потрібно піддавати 

впливу до тих пір, поки не відбудуться вимірні зміни в характеристиці, 

контроль якої здійснюють. Зміна виміряної властивості еталонного 

матеріалу в найдальших від центру положеннях повинна становити 

щонайменше 70 % зміни, виміряної для зразка, розташованого у центрі. 

Примітка. Фактичні вимірювання опромінювання є переважно бажаними 
порівняно до використанням еталонних матеріалів, оскільки на відмінності у зміні 
властивостей між зразками еталонного матеріалу, підданими впливу на крайніх 
ділянках зони опромінювання, і зразками, розташованими в центрі, можуть значно 
впливати різниця в температурі та/або умовах вологості, а також відмінності в 
опромінюванні. 

 

 
 

Умовні познаки: 

X—випромінювання або час опромінювання (довільні одиниці); 

Y—характеристична властивість (довільні одиниці) 

Рисунок A.3 — Типова поведінка характеристичної властивості як 

функції впливу на еталонний матеріал, що демонструє лінійну зміну 

(квадратні символи), для еталонного матеріалу, що показує час індукції до 

початку зміни властивості (трикутні символи), і для еталонного матеріалу, 

що показує період лінійної зміни (порожні кола), за яким настає область 

нелінійної зміни (заповнені чорні кола).  
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ЧИННИКИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ СТУПІНЬ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ ШТУЧНИМ 

ПРИСКОРЕНИМ АТМОСФЕРНИМ ВПЛИВОМ АБО ШТУЧНИМ 

ПРИСКОРЕНИМ ОПРОМІНЮВАННЯМ І ОПРОМІНЮВАННЯМ В 

РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

B.1 Відмінності між спектральним розподілом лабораторного 

джерела світла та сонячної радіації 

Довжини хвиль, менші за норму, іноді використовуються для 

отримання швидшої частоти погіршення характеристик за штучного 

прискореного атмосферного впливу або штучного прискореного 

опромінювання. У випадку опромінювання поза приміщенням, як правило, 

вважається, що короткохвильове УФ-випромінювання складає близько       

300 нм. Вплив ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 

меншою ніж 300 нм може призвести до реакцій деградації, які не 

відбуваються при використанні матеріалу на вулиці. Якщо лабораторне 

джерело світла, застосовуване для штучного прискореного атмосферного 

впливу або опромінювання, створює УФ-випромінювання з довжиною 

хвилі, меншою, ніж у реальних умовах використання, механізм деградації 

та показник стабільності випробуваних матеріалів можуть різко 

відрізнятися в прискореному випробуванні. 

Якщо відомо, що випромінювання в певній ділянці спектра викликає 

такий тип погіршення випробовуваних властивостей досліджуваного 

матеріалу, то можливо, немає необхідності моделювати сонячне 

випромінювання по всьому спектру. Однак лабораторні джерела світла, які 

мають дуже сильне випромінювання у вузькій смузі щодо решти 

ультрафіолетового чи видимого спектру, можуть спричинити переважність 

певної реакції порівняно з іншими, що може бути дуже важливим. Цей тип 
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джерела випромінювання також може не спричиняти змін, викликаних 

впливом сонячної радіації. Вплив джерел випромінювання, які виробляють 

лише УФ-випромінювання, може не призвести до вицвітання кольору, 

викликаного видимим випромінюванням, та водночас здатен спричинити 

пожовтіння полімеру, яке є більш вираженим, ніж те, що настає під час 

впливу сонячного випромінювання. 

B.2 Рівні опромінювання вищі, ніж за реальних умов 

використання 

Рівні опромінювання, що вищі, ніж усереднені умови реального 

використання, як правило, використовують під час опромінювання 

лабораторними джерелами світла, щоб прискорити деградацію. Існують дві 

основні причини, чому використання аномально високого опромінювання 

може змінити механізм втрати матеріалом властивих характеристик, 

порівняно до умов реального використання (полімери демонструють 

широкий діапазон реакцій на опромінювання [14], і ці відмінності можуть 

змінити стабільний показник рангу матеріалів, коли результати штучних 

прискорених випробувань порівнюють з результатами опромінювання під 

час експлуатації): 

а) під час опромінювання  поза приміщенням полімери в збудженому 

стані, викликаному поглинанням фотона високої енергії, зазвичай 

розпадаються до основного стану, перш ніж поглинати інший фотон 

високої енергії. Однак під впливом лабораторних джерел світла, які 

створюють аномально високий потік випромінювання, швидкість 

поглинання фотонів настільки висока, що матеріал часто поглинає фотон 

високої енергії, коли він все ще знаходиться в збудженому стані [15]; 

b) вільні радикали часто утворюються в матеріалах, підданих впливу 

УФ-випромінювання. Реакції, що призводять до деградації, відбуваються 

під час взаємодії вільних радикалів з матеріалом. Вільні радикали також 

можуть рекомбінувати з іншими вільними радикалами в реакціях, які не 
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призводять до деградування матеріалу. Висока концентрація вільних 

радикалів, що утворюються в умовах високого опромінювання, призводить 

до більшого відсотку рекомбінації через близьке розташування вільних 

радикалів. У цьому випадку деградація не є лінійною функцією 

опромінювання [16]. 

Крім того, дифузія кисню іноді може стати чинником обмеження 

швидкості в процесах окислення полімерів, коли для прискорення 

випробування використовується аномально високе опромінювання (або 

аномально високі температури зразка) [17]. Це може спричинити 

відмінності в механізмі реакцій деградування і може викликати аномальне 

співвідношення окислення на поверхні та у масі, що може призвести до 

неприродних змін кольору або зміни фізичних властивостей. 

B.3 Постійне перебування на світлі без темних періодів 

Постійний вплив випромінювання від лабораторних джерел світла 

часто використовується для досягнення деградації характеристик відносно 

умов реального використання. Однак безперервне опромінювання може 

усунути критичні темні реакції, які виникають під час опромінювання поза 

приміщенням або в умовах використання в приміщенні, де є регулярні 

періоди без випромінювання. 

B.4 Аномально високі щодо умов фактичного використання 

температури зразків  

Температури, що вищі, ніж за умов реального використання, часто 

застосовують для досягнення прискореної деградації під час штучного 

прискореного атмосферного впливу або штучного прискореного 

опромінювання. Деякі пластмаси набагато більше ніж інші схильні до 

деградування через тепловий вплив. Для матеріалів, які піддаються 

однаковій швидкості та типу фотодеградації, вплив аномально високих 

температур може зробити чутливий до температури матеріал менш 

міцним, ніж матеріал, менш чутливий до температури. Крім того, 
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опромінювання полімерів за температур, вищих за їх температуру 

склування, може різко змінити механізм деградації та індекс стабільності 

порівняно з впливом, проведеним за температури, нижчої за температуру 

склування. Температуру чорної панелі, яку використовують для 

випробування на штучний прискорений атмосферний вплив або штучне 

прискорене опромінювання, потрібно підтримувати в поміркованому 

діапазоні, який зазвичай не перевищує максимальну спостережену 

температуру поверхні чорних зразків в умовах фактичного використання. 

B.5 Умови впливу, спричиненого нереально значними 

перепадами температур між світлими і темними зразками 

Деякі лабораторні джерела світла виробляють велику кількість 

інфрачервоного випромінювання. Щоб запобігти перегріванню зразків, 

інфрачервоне випромінювання можна зменшити за допомогою фільтрів, 

що його поглинають або відбивають, або шляхом пропускання великої 

кількості повітря через камеру для охолодження зразків. Якщо заходів 

щодо контролю за кількістю інфрачервоного випромінювання, що досягає 

досліджуваних зразків, недостатньо, різниця температур між світлими та 

темними зразками з одного і того ж матеріалу може бути набагато 

більшою, ніж це було б спостережено за природного опромінювання. 

Деякі лабораторні джерела світла виробляють дуже мало 

випромінювання видимого та інфрачервоного спектрів. Під час 

використання цих типів лабораторних джерел світла, різниця температур 

між темними та світлими зразками може бути значно меншою, ніж різниця 

температур, що виявляється при опромінюванні на вулиці. 

B.6 Умови зміни температури, які відрізняються від умов 

реального використання 

Аномально висока частота циклічних перепадів температури може 

призвести до механічно викликаного розтріскування або інших типів 

погіршення характеристик, які не спостерігаються під час опромінювання в 
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умовах реального використання. Випробувальні пристрої, які обприскують 

зразки водою, коли джерело випромінювання увімкнено, можуть викликати 

аномально швидку зміну температури, що також здатна спричинити 

розтріскування, яке не настає в умовах фактичного використання. 

B.7 Нереалістичні рівні вологості в прискореному випробуванні 

порівняно з тими, що були виявлені в умовах реального 

використання 

Волога є дуже важливим чинником руйнування багатьох полімерів. 

Якщо кількість вологи або спосіб, яким зразки піддаються впливу вологи 

під час штучного прискореного атмосферного впливу або штучного 

прискореного опромінювання, відрізняються від кількості вологи в умовах 

фактичного використання, механізм і швидкість погіршення стану 

матеріалу можуть сильно відрізнятися. Це може мати значний вплив на 

показник стабільності матеріалів. 

B.8 Відсутність біологічних агентів і забруднюючих речовин 

Пластикові матеріали, що піддаються впливу в теплих, вологих 

місцях, часто стають об’єктами, на яких відбувається значне зростання 

біологічних агентів, таких як грибки, бактерії та водорості. Забруднюючі 

речовини та кислотні опади, присутні в деяких зовнішніх середовищах, 

можуть мати значний вплив на механізм і швидкість деградації деяких 

пластмас. Якщо ці ефекти не включено до моделі штучного прискореного 

атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання, 

механізм та індекс стабільності матеріалів можуть значно відрізнятися від 

тих, що мають місце у разі зовнішнього опромінювання. 
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ДОДАТОК С 

(довідковий) 

СТАНДАРТИ СОНЯЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ 

 

C.1 Спектр сонячного випромінювання, визначений у CIE 85:1989, 

таблиця 4 [18], часто використовують як еталон для порівняння сонячної 

радіації з випромінюванням, створеним під час штучного прискореного 

атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання, і 

вважають еталоном для стандартів  ISO 4892. Згідно з CIE 85:1989, 

таблиця 4, глобальне сонячне опромінювання в діапазоні від 300 нм до 

2450 нм наведено як 1090 Вт/м2 для відносної маси повітря 1, за 1,42 см 

осаджуваної водяної пари і 0,34 см озону (вимірюється при тиску 

значенням 1 атмосфера і температурі 0 °C). У таблиці C.1 наведено стислі 

дані широкосмугового спектрального опромінювання для глобального 

сонячного випромінювання за цих атмосферних умов в УФ-, видимій та 

інфрачервоній областях спектра. Це –– максимальне глобальне сонячне 

випромінювання, яке сприймали б матеріали, піддані його впливу на 

горизонтальній поверхні на екваторі близько полудня в ясний день під час 

весняного або осіннього рівнодення. 

Taблиця C.1 — Спектральне глобальне опромінювання (згідно з            

CIE 85:1989, таблиця 4) 

Довжина хвилі, 
нм 

Опромінювання, 
Вт/м2 

Відсоток від 
загальної кількості 
300 нм - 2450 нм 

Відсоток 
ультрафіолетов
ого та видимого 

спектрів 
300 нм - 800 нм 

від 300 до 320 4,1 0,4 0,6 

від 320 до 360 28,5 2,6 4,2 

від 360 до 400 42,0 3,9 6,2 

від 300 до 400 74,6 6,8 11,0 

від 400 до 800 604,2 55,4 89,0 

від 300 до 800 678,8 62,2 100,0 

від 800 до 2450 411,6 37,8  

від 300 до 2450 1 090,4 100,0  
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C.2 Пряме випромінювання від ксенонових горілок, дугових вугільних 

джерел відкритого полум'я, деяких люмінесцентних ламп та деяких інших 

джерел випромінювання, що використовують для штучного прискореного 

атмосферного впливу або штучного прискореного опромінювання, таких як 

ртутні лампи або металогалогенні лампи, містить значну кількість 

короткохвильового ультрафіолетового випромінювання відсутнього в 

сонячному випромінюванні. У разі правильного підбору фільтрів для цих 

джерел випромінювання значну частину короткохвильового 

випромінювання можна усунути. Однак деякі фільтри пропускають 

невелику, але все ж значущу кількість цього короткохвильового (менше ніж 

300 нм) випромінювання. Флуоресцентні лампи можна вибрати так, щоб 

спектральний вихід відповідав певній області сонячного ультрафіолетового 

випромінювання. Ксенонова дуга, за відповідної фільтрації, створює 

випромінювання зі спектральним розподілом потужності, що є хорошою 

імітацією середнього сонячного випромінювання в УФ та видимій області. 

C.3 У CIE 85:1989 наведено дані про спектральне сонячне 

опромінювання для типових атмосферних умов, які можна 

використовувати як основу для порівняння лабораторних джерел світла з 

денним світлом. Дані, що використовують щодо фільтрованого 

випромінювання ксенонової дуги, наведені в CIE 85:1989, таблиця 4. Однак 

CIE 85 1989 року має кілька недоліків –– глобальний розподіл сонячної 

енергії в спектрі починається з 305 нм, досить грубо обчислено крок 

зростання і код розрахунку більше не доступний. Тому протягом кількох 

років здійснюється робота щодо перегляду CIE 85. Еталонні спектри, 

визначені в CIE 85:1989, таблиця 4, також можна перерахувати за 

допомогою моделі SMARTS2 [19] Основою для перегляду є новіші 

вимірювання та покращені розрахункові моделі (модель SMARTS2 [20]).   

Нещодавно був розроблений альтернативний стандартний сонячний 

спектр, заснований на атмосферних умовах на висоті 2000 м. Цей 
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сонячний спектр визначено у  [21]. Спектр, визначений у [21], 

розраховується за допомогою моделі сонячного випромінювання 

SMARTS2 [22 –– 24]. У [25] наведено програму та документацію для 

розрахунку сонячного спектрального опромінювання 

Спектральна модель SMARTS може бути використана для надійного 

відтворення таблиць у CIE 85 за тісного узгодження. У таблиці C.2 

порівнюють основні атмосферні умови, застосовні  для стандартного 

сонячного спектру, визначеного в ASTM G177 і CIE 85, таблиця 4, сонячний 

спектр. 

Таблиця C.2 — Порівняння основних атмосферних умов, 

застосовних для сонячного спектру, визначеного в ASTM G177 і в                

CIE 85:1989, таблиця 4 

Атмосферні та інші 
умови 

Сонячний спектр за 
ASTM G177 

Сонячний спектр зігдно з 
CIE 85:1989, тaбл. 4 

Oзон (aтм-см) 0,30 0,34 

Випаровування опадів 
(cм) 0,57 1,42 

Висота (м) 2 000 0 

Кут нахилу 37° в напрямі екватору 0° (горизонталь) 

Відносна маса повітря 1,05 1,00 

Коефіцієнт дифузного 
відбиття (альбедо) 
(відбивна здатність 
Землі) 

Залежить від радіації, 
ґрунту та довжини хвилі 

Постійний при 0,2 

Аерозольне 
послаблення 
(екстинкція) 

Shettle та Fenn в 
сільській місцевості 

(залежно від вологості) 

Еквівалент коефіцієнту 
помутніння Лінке 

приблизно 2,8 

Оптична  щільність 
аерозолю за 500нм 0,05 0,10 

 

C.4 У таблиці C.3 порівнюють опромінювання (розрахована за 

допомогою прямокутного інтегрування) для сонячного спектру ASTM G177 і 

CIE 85:1989, таблиця 4, «Сонячний спектр». 

Примітка. ASTM G177 відображає сонячне випромінювання до 400 нм. Однак 
атмосферна широта та інші умови, використані для розробки УФ-спектру ASTM G177, 
були введені в модель сонячного випромінювання SMARTS2 для створення повного 
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сонячного спектру. Дані повного спектру були використані для порівняння показників 
вище ніж 400 нм, наведених у таблиці C.3. 

Таблиця C.3 — Порівняння опромінювання сонячного спектру             

ASTM G177 та CIE 85:1989, таблиця 4 «Сонячний спектр» 

Смуга пропускання 
Сонячний спектр згідно 

з ASTM G177 

Сонячний спектр згідно 

з CIE 85:1989, тaбл. 4 

Опромінювання (Вт/м2) у зазначеній смузі пропускання 

300 ≤ λ ≤ 320 3,9 4,1 

320 < λ ≤ 360 26,1 28,5 

360 < λ ≤ 400 35,6 42,0 

300 ≤λ≤ 400 65,6 74,6 

400 <λ≤ 800 588,7 604,2 

300 ≤λ≤ 800 654,3 678,8 

800 <λ≤ 2450 446,2 411,6 

300 ≤λ≤ 2450 1100,5 1090,4 
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