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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 4892-2:202Х                          

(EN ISO 4892-2:2013, IDT; ISO 4892-2:2013, IDT) «Пластмаси. Методи 

випробування на вплив лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові 

дугові лампи», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо           

EN ISO 4892-2:2013 (версія en) «Plastics — Methods of exposure to 

laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2013, IDT)». 

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 4892-2:2013 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 2. Ксенонові дугові лампи 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO LABORATORY LIGHT SOURCES 

Part 2. Xenon-arc lamps 

                                                                                                                         

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця частина стандарту ISO 4892 визначає методи опромінення зразків 

світлом ксенонової дуги у присутності вологи для відтворення ефектів 

атмосферного впливу (температури, вологості та/або зволоження), що 

виникаютьпід впливом на матеріали в умовах реального кінцевого 

використання денного світла або денного світла, відфільтрованого 

віконним склом. 

Підготовка зразків та оцінювання результатів наведені у міжнародних 

стандартах на конкретні матеріали.  

Загальні вказівки наведено у ISO 4892-1.  

Примітка.Опромінення фарб та лаків ксеноновою дугою наведено у 
ISO 11341. 

 
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). 
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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 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — 

Part 1: General guidance 

ISO 9370 Plastics — Instrumental determination of radiant exposure in 

weathering tests — Generalguidance and basic test method 

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 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні положення 

ISO 9370 Пластмаси. Інструментальне визначення радіаційного 

опромінення під час випробувань на вплив атмосферних умов. Загальні 

положення та основний метод випробування. 

 

3 ПРИНЦИП 

3.1 Для моделювання відносного спектрального опромінювання 

денного світла в ультрафіолетовій (УФ) та видимій областях спектру 

використовують ксенонову дугу, оснащену фільтрами. 

3.2 Зразки піддають впливу різних ступенів інтенсивності світла, 

тепла, відносної вологості та води (див. 3.4) у контрольованих умовах 

навколишнього середовища. 

3.3 Умови впливу змінюють шляхом вибору: 

а) фільтру(ів) світла; 

b) рівня опромінювання; 

c) температури під час впливу світла; 
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d) відносної вологості у камері під час впливу світла та періоду 

затемнення, у разі застосування умов впливу, що вимагають контролю 

вологості; 

е) способу зволоження випробувальних зразків (див. 3.4); 

f) температури води і циклу зволоження; 

g) відносної тривалості світлого і темного періодів. 

3.4 Зволоження відбувається шляхом конденсації водяної пари на 

відкритій поверхні зразка або розпиленням на випробувальні зразки 

демінералізованої/деіонізованої води. 

3.5 Процедура(и) може включати вимірювання ультрафіолетового 

опромінювання та ультрафіолетового випромінювання у площині зразка. 

3.6 Рекомендуютьпіддавати впливуодночасно із випробувальними 

зразками подібний матеріал з відомими характеристиками (контрольний 

зразок), щоб забезпечити наявність еталону для цілей порівняння. 

3.7 Порівняння результатів, отриманих від зразків, підданих впливу 

різних типів обладнання або різних типів ламп, не повинно проводитися, 

якщо не було встановлено відповідної статистичної залежності між різними 

типами обладнання для матеріалу, що підлягає випробуванню. 

 

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

4.1 Лабораторне джерело світла 

4.1.1 Загальні положення 

Джерело світла повинно складатися з однієї або декількох ксенонових 

дугових ламп з кварцовою оболонкою, що створюють випромінювання із 

довжиною хвилі менше ніж 270 нм в ультрафіолетовому діапазоні через 

видимий спектр й з переходом до інфрачервоного. Для імітації денного 

світла потрібно використовувати фільтри для видалення 

короткохвильового ультрафіолетового випромінювання (метод А, див. 

таблицю 1). Фільтри для мінімізації випромінювання на довжинах хвиль 
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коротших ніж 310 нм повинні використовуватися для імітації денного світла 

через віконне скло (метод B, див. таблицю 2). Крім того, фільтри для 

видалення інфрачервоного випромінювання можуть бути використані для 

запобігання нереалістичному нагріванню випробувальних зразків, що може 

викликати термічну деградацію, що не спостерігається під час впливів  

поза приміщенням. 

Примітка. Сонячне спектральне опромінювання для різних атмосферних умов 
описана в публікації CIE № 85:1989. Еталонне денне світло, що використовують в даній 
частині ISO 4892, визначено в таблиці 4 CIE № 85:1989. 

4.1.2 Спектральне опромінювання ксенонових ламп із фільтрами 

денного світла 

Фільтри використовують для фільтрації випромінювання ксенонової 

дуги з метою імітації денного світла (Публікація CIE № 85:1989,Таблиця 4). 

Мінімальний та максимальний рівні відносного спектрального 

опромінювання в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль наведено в 

таблиці 1 (див. також додаток А). 

Таблиця 1 — Відносне спектральне опромінювання ксенонових ламп 

із фільтрами денного світлаab(метод A) 

Спектральна 
смуга пропускання 
[λ = довжина хвилі 

у нанометрах 
(нм)] 

Мінімумс, % CIE № 85:1989, 
таблиця 4de, % 

Максимумс, % 

λ < 290   0,15 

290 ≤ λ ≤ 320 2,6 5,4 7,9 

320 < λ ≤ 360 28,2 38,2 39,8 

360 < λ ≤ 400 54,2 56,4 67,5 
а У цій таблиці наведено опромінювання у даній смузі пропускання, виражене у 

відсотках від загального опромінювання у діапазоні від 290 нм і 400 нм. Для визначення 
відповідності конкретного фільтру або набору фільтрів для ксенонової лампи вимогам 
цієї таблиці необхідно виміряти спектральне опромінювання від 250 до 400 нм. 
Загальне опромінювання у кожній смузі пропускання підсумовують і ділять на загальне 
опромінювання  у діапазоні від 290 нм до 400 нм. Як правило, це роблять з кроком 2 нм. 
b Мінімальні та максимальні обмеження, наведені в даній таблиці, базуються на 
результатах більш ніж 100 вимірювань спектральних опромінювань ксенонових дугових 
ламп з водяним і повітряним охолодженням та фільтрами денного світла різних 
виробничих партій  та  різного віку [3],  що використовують відповідно до  рекомендацій  
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Кінець таблиці 1 

виробника. У міру отримання більшої кількості даних спектрального опромінювання 
можливі незначні зміни граничних значень. Мінімальні та максимальні межі становлять 
щонайменше три сигми від середнього значення для всіх вимірювань. 
c Мінімальний і максимальний стовпці не обов'язково у сумі будуть складати 100 %, 
оскільки вони являють собою мінімальні та максимальні значення для даних 
вимірювань. Для будь-якого окремого розподілу спектрального опромінювання відсотки, 
розраховані для смуг пропускання цієї таблиці,становлять 100 %. Для будь-якої окремої 
ксенонової дугової лампи з фільтром денного світла розрахований відсоток у кожній 
смузі пропускання має знаходитися в межах наведених мінімальних та максимальних 
значень. Можна очікувати, що результати опромінення будуть відрізнятись, якщо вони 
отримані з використанням обладнання на ксенонових дугах, у яких спектральне 
опромінювання відрізняється на стільки, наскільки це дозволено допусками. Для 
отримання конкретних даних спектрального опромінювання для використовуваних 
ксенонових дугових ламп з фільтрами необхідно звернутисьдо виробника обладнання 
на ксенонових дугах. 
d Дані з таблиці 4 у публікації CIE № 85:1989 є сумарним сонячним опромінюванням на 
горизонтальній поверхні для повітряної маси 1,0, стовпа озону 0,34 см за стандартних 
температури та тиску, 1,42 см осаджуваної водяної пари та спектральної оптичної 
глибини аерозольного послаблення 0,1 при 500 нм. Ці дані є цільовими значеннями для 
ксенонових ламп з фільтрами денного світла. 
e Для сонячного спектру, наведеного у таблиці 4 CIE № 85:1989, ультрафіолетове 
опромінювання (290 нм - 400 нм) становить 11 %, а видиме опромінювання (від 400 нм 
до 800 нм) становить 89 %, виражене у відсотках від загального опромінювання від          
290 нм до 800 нм. Відсоток ультрафіолетового та видимого опромінювання, що падає 
на зразки, опромінені приладом з ксеноновою дугою, може змінюватись в залежності 
від кількості зразків, що піддаються впливу, та їх відбивних властивостей. 

 

4.1.3 Спектральне опромінювання ксенонових дугових ламп із 

фільтрами з віконного скла 

Фільтри використовують для фільтрації випромінювання ксенонової 

дугової лампи, щоб імітувати денне світло, яке проходить через віконне 

скло. Мінімальний і максимальний рівні відносного спектрального 

опромінювання в ультрафіолетовому діапазоні наведено в таблиці 2 (див. 

також додаток А). 
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Таблиця 2 — Відносне ультрафіолетове спектральне опромінювання 

ксенонових дугових ламп із фільтрами з віконного склаab(метод В) 

Спектральна 
смуга пропускання 
[λ = довжина хвилі 

у нанометрах 
(нм)] 

Мінімумс, % CIE № 85:1989, 
таблиця 4, плюс 
вплив віконного 

склаde, % 

Максимумс, % 

λ <300   0,29 

300 ≤ λ ≤ 320 0,1 ≤ 1 2,8 

320 < λ ≤ 360 23,8 33,1 35,5 

360 < λ ≤ 400 62,4 66,0 76,2 
а У цій таблиці наведено опромінювання у даній смузі пропускання, виражене у 

відсотках від загального опромінювання у діапазоні від 290 нм і 400 нм. Для визначення 
відповідності конкретного фільтру або набору фільтрів для ксенонової лампи вимогам 
цієї таблиці необхідно виміряти спектральне опромінювання від 250 до 400 нм. 
Загальне опромінювання у кожній смузі пропускання підсумовують і ділять на загальне 
опромінювання у діапазоні від 290 нм до 400 нм. Як правило, це роблять з кроком 2 нм. 
b Мінімальні та максимальні межі, наведені в даній таблиці, базуються на результатах 
більш ніж 30 вимірювань спектральних опромінювань ксенонових дугових ламп з 
водяним і повітряним охолодженням та фільтрами денного світла різних виробничих 
партій та різного віку [3], що використовують відповідно до рекомендацій виробника. У 
міру отримання більшої кількості даних спектрального опромінювання можливі незначні 
зміни граничних значень. Мінімальні та максимальні межі становлять щонайменше три 
сигми від середнього значення для всіх вимірювань. 
c Мінімальний і максимальний стовпці не обов'язково у сумі будуть складати 100 %, 
оскільки вони являють собою мінімальні та максимальні значення для даних 
вимірювань. Для будь-якого окремого розподілу спектрального опромінювання відсотки, 
розраховані для смуг пропускання цієї таблиці,становлять 100 %. Для будь-якої окремої 
ксенонової дугової лампи з фільтром денного світла розрахований відсоток у кожній 
смузі пропускання має знаходитися в межах наведених мінімальних та максимальних 
значень. Можна очікувати, що результати опромінення будуть відрізнятись, якщо вони 
отримані з використанням обладнання на ксенонових дугах, у яких спектральне 
опромінювання відрізняється на стільки, наскільки це дозволено допусками. Для 
отримання конкретних даних спектрального опромінювання для використовуваних 
ксенонових дугових ламп з фільтрами необхідно звернутись до виробника обладнання 
на ксенонових дугах. 
d Дані з таблиці 4 у публікації CIE № 85:1989 плюс вплив віконного скла визначено 
шляхом множення даних таблиці 4 CIE № 85:1989 на спектральний коефіцієнт 
пропускання віконним склом товщиною 3 мм (див. ISO 11341). Ці дані є цільовими 
значеннями для ксенонових ламп з фільтрами з віконного скла. 
e Для сонячного спектру, наведеного у таблиці 4 CIE № 85:1989, ультрафіолетове 
опромінювання між 300 нм та 400 нм становить близько 9 %, а видиме опромінювання 
(від 400 нм до 800 нм) становить 91 %, виражене у відсотках від загального 
опромінювання від 300 нм до 800 нм. Відсоток ультрафіолетового та видимого 
опромінювання, що падає на зразки, опромінені приладом з ксеноновою дугою, може 
змінюватись в залежності від кількості зразків, що піддаються впливу, та їх відбивних 
властивостей. 
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4.1.4 Рівномірність опромінювання 

Опромінювання у будь-якому місці в зоні, яку використовують для 

дослідження зразка, має становити щонайменше 80% максимального 

опромінювання. Вимоги щодо періодичного переміщення зразків, якщо цей 

критерій не дотримано, наведені в ISO 4892-1. 

Примітка. Для деяких матеріалів з високою відбивною здатністю, високою 
чутливістю до опромінювання та температури рекомендовано періодичне переміщення 
зразків для забезпечення однорідності опромінювання, навіть якщо рівномірність 
опромінювання в зоні дослідного впливу знаходиться в межах, за котрих переміщення 

не є потрібним. 

4.2 Випробувальна камера 

Конструкція випробувальної камери може відрізнятися, але вона 

повинна бути виготовлена з інертного матеріалу. На додаток до 

контрольованого опромінювання випробувальна камера повинна 

забезпечувати контроль температури. Для випробування, що вимагає 

контролю вологості, випробувальна камера повинна бути оснащена 

засобами контролю вологості, які відповідають вимогам ISO 4892-1. Якщо 

цього вимагає застосовуваний вплив, також необхідно обладнати засоби 

для розприскування води або утворення конденсату на поверхні 

випробувальних зразків, або для занурення зразків у воду. Вода, яку 

використовують для розприскування, повинна відповідати вимогам                   

ISO 4892-1. 

Джерела світла розташують відносно зразків так, щоб опромінювання 

на поверхні зразка відповідало 6.1. 

Примітка. Якщо лампова система (одна або кілька ламп) розташована в центрі 
камери, вплив будь-якого ексцентриситету лампи (кількох ламп) на рівномірність 
опромінювання можна зменшити за допомогою обертової рами, до якої кріплять зразки, 
або шляхом переміщення чи обертання ламп. 

Якщо в результаті роботи ламп утворюється будь-який озон, лампи 

ізолюють від випробувальних зразків та обслуговуючого персоналу. Якщо 

озон виявлено в потоці повітря, його необхідно вивести безпосередньо 

назовні будівлі. 
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4.3 Радіометр 

Якщо використовують радіометр, він повинен відповідативимогам                

ISO 4892-1 та ISO 9370.  

4.4 Чорний стандартний термометр/термометр з чорною 

панеллю 

Використовуваний чорний стандартний термометр або термометр з 

чорною панеллю повинен відповідати вимогам до таких пристроїв, 

наведених у ISO 4892-1. 

Переважним пристроєм для визначення максимальної температури 

поверхні є чорний стандартний термометр. Відповідні цикли наведені у 

таблиці 3 і таблиці B.1. 

4.5 Обладнання для контролю зволоження та вологості 

4.5.1 Загальні положення 

Зразки можуть піддаватися впливу вологи у вигляді розприскування 

води, або створення конденсації, або шляхом занурення. Конкретні умови 

впливу з використанням розприскування води наведені у таблиці 3 (див. 

таблицю В.1) і таблиці 4 (див. також таблицю В.2). Якщо для впливу вологи 

на зразки використовують конденсацію, занурення або інші методи 

зволоження, докладна інформація про використані процедури та умови 

впливу повинна бути включена до звіту випробувань. У таблицях 3 та 4 

також наведені умови впливу, за якого контролюють відносну вологість. У 

таблицях В.1 та В.2 наведені умови впливу, за яких контроль вологості не 

потрібен. 

Примітка. Відносна вологість повітря може значно впливати на фотодеградацію 
полімерів. 

4.5.2 Обладнання для контролю відносної вологості 

Для випробувань, в ході яких потрібен контроль відносної вологості, 

розташування датчиків, які використовують для вимірювання вологості, 

повинно відповідати вимогам ISO 4892-1. 
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4.5.3 Система розприскування 

Випробувальна камера може бути обладнана засобом для 

спрямування періодичного розприскування води на передню або тильну 

частини випробувальних зразків за певних умов. Розприскування має бути 

рівномірно розподілене над зразками. Система розприскування повинна 

бути виготовлена з матеріалів, стійких до корозії та таких, що не 

забруднюють використовувану воду. 

Вода, що розприскується на поверхню зразків, повинна мати 

провідність нижче ніж 5 мкСм/см, містити менше ніж 1 мкг/г розчинених 

твердих речовин і не залишати помітних плям або осаду на зразках. 

Необхідно стежити, щоб рівень кремнезему не перевищував 0,2 мкг/г. Для 

отримання води необхідної якості можна використовувати комбінацію 

деіонізації та зворотного осмосу. 

4.6 Тримачі зразків 

Тримачі зразків можуть бути у вигляді відкритої рами, залишаючи 

тильну частину зразків відкритою або вони можуть забезпечувати зразкам 

тверду підкладку. Тримачі повинні бути виготовлені з інертних матеріалів, 

які не впливають на результати випробування, наприклад, сплавів 

алюмінію, що не окислюються, або нержавіючої сталі. Латунь, сталь або 

мідь не повинні використовуватися у безпосередній близькості від 

випробувальних зразків. Підкладка, яку використовують, може вплинути на 

результати, як і будь-який простір між підкладкою та випробувальним 

зразком, особливо у випадку з прозорими зразками, та узгоджується між 

зацікавленими сторонами. 

4.7 Засоби для оцінювання зміни досліджувальних властивостей 

Якщо є міжнародний стандарт щодо визначення таких властивостей, 

що в дослідній серії обрані для моніторингу їх зміни (див. ISO 4582), 

необхідно використовувати обладнання, визначене відповідним 

міжнародним стандартом. 
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5 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

Вимоги до випробувальних зразків надані в ISO 4892-1. 

 

6 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

6.1 Випромінювання 

Якщо не вказано інше, контролюють опромінювання на рівнях, 

зазначених у таблиці 3 (див. також таблицю B.1) і таблиці 4 (див. також 

таблицю B.2). За узгодженням зацікавлених сторін можуть 

використовуватися інші рівні опромінювання. Опромінювання та смуга 

пропускання, в якій вона була виміряна, повинні бути включені до звіту 

випробувань. 

6.2 Температура 

6.2.1 Стандартна температура чорного тіла та температура 

чорної панелі  

В якості опорних у таблиці 3 та таблиці В.1 вказані стандартні 

температури чорного кольору. Для звичайної роботи замість чорних 

стандартних термометрів можна використовувати термометри із чорною 

панеллю (див. таблицю 4 та таблицю В.2). Температури чорної панелі, 

зазначені в таблиці 4, і стандартні температури чорного кольору, зазначені 

у таблиці 3, є найчастіше використовуваними, але не мають жодного 

зв'язку один з одним. Тому результати випробувань отримані за допомогою 

цих двох таблиць, можуть не піддаватись порівнянню.  

Примітка 1. При використанні термометру з чорною панеллю вказана 
температура буде на (3 – 12) °C нижче ніж температура, зазначена чорним 
стандартним термометром за типових умовах впливу.  

У разі використання термометру із чорною панеллю, то матеріал 

панелі, тип температурного датчика та спосіб кріплення датчика на панелі 

повинні бути включені до звіту випробувань.  

Примітка 2. Якщо для деяких спеціальних випробувань застосовують більш 
високі температури, як зазначено в таблиці 3 та 4, тенденція до термічного руйнування 
зразків посилиться, що може вплинути на результати таких випробувань.  
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Інші температури можуть бути використані за погодженням із 

зацікавленими сторонами, але мають бути зазначені у звіті випробувань. 

Якщо використовують розприскування води, вимоги до температури 

діють до закінчення періоду сушіння. Якщо термометр не досягає 

стабільного показника протягом періоду сушіння після короткої частини 

циклу розприскування води, перевіряють чи досягається задана 

температура протягом тривалішого періоду висушування, і розглядають 

можливість використання цього тривалішого періоду сушіння.  

Примітка 3. Під час частини циклу розприскування води стандартна температура 
чорного кольору або температура чорної панелі буде близькою до температури води, 
яку використовують. 

Примітка 4. Додаткове вимірювання температури білого стандарту/білої панелі 
за допомогою термометра білого стандарту/білої панелі відповідно до ISO 4892-1 дає 
важливу інформацію про діапазон температур поверхні різнокольорових 
випробувальних  зразків. 

6.2.2 Температура повітря у камері  

Випробування можна проводити з контролем температури повітря у 

камері на заданому рівні (див. таблицю 3 та таблицю 4), або дозволяючи 

температурі повітря досягти відповідних створеним умовам показників 

(див. таблицю B.1 та таблицю B.2).  

Примітка. Нижньою межею можливої температури поверхні зразків є 
температура повітря навколо зразків (тобто температура у камері), а верхньою межею є 
вказана стандартна температура чорного кольору. При цьому передбачається, що 
фактична температура зразка знаходиться десь між цими двома межами. 

6.3 Відносна вологість повітря у камері 

Випробування можна проводити з контролем відносної вологості на 

заданому рівні (див. таблицю 3та таблицю 4) або дозволяючи відносній 

вологості досягти відповідних створеним умовам показників (див. таблицю 

B.1 та таблицю B.2). 
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Таблиця 3 — Цикли впливу з контролем температури за чорним 

стандартним термометром (BST)a 

Метод А — Випробування з використанням фільтрів денного світла (штучний 
атмосферний вплив) 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу  

Опромінюванняb Стандарт-
на 

температу
ра чорного 
кольору, 

°C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, 

% 
Широка 
смуга 

(300 нм 
до 

400 нм) 
Вт/м2 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

1 102 хв сушіння 
18 хв 

розприскування 
води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

65 ± 3 
 

— 
 

38 ± 3 
 

— 
 

50 ± 10c 
 

— 

Метод Б — Випробуванняз використанням фільтрів з віконного скла 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу  

Опромінюванняb Стандарт-
на 

температу
ра чорного 
кольору, 

°C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, 

% 
Широка 
смуга 

(300 нм 
до 

400 нм) 
Вт/м2 

 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

2 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 65 ± 3 38 ± 3 50 ± 10с 

3 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 100 ± 3 65 ± 3 20 ± 10 

Примітка 1. Допуски ±, наведені для опромінювання, стандартної температури чорного 
кольору та відносної вологості, є допустимими коливаннями відповідного параметра 
щодо заданого значення в умовах рівноваги. Це не означає, що значення може 
відрізнятися на плюс/мінус зазначену величину від цього значення.  
Примітка 2. Для випробувань, під час яких температуру та вологість у камері не 
контролюють (див. таблицю В.1), може бути корисно зазначити виміряні значення обох 
параметрів у звіті випробувань. 
a У цій таблиці наведено умови випробувань, які проводять з фільтрами денного світла 
(метод А) та з фільтрами з віконного скла (метод В) з використанням чорного 
стандартного термометра, тоді як у таблиці 4 контроль температури здійснюють за 
допомогою термометра з чорною панеллю.  
b Наведені значення опромінювання такі, які використовувалися раніше. В пристроях, 
здатних створювати вищі значення опромінювання, фактичне опромінювання може 
бути значно вищим за вказані значення, наприклад, до 180 Вт/м2 (300 нм - 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп з фільтрами денного світла або 162 Вт/м2 (300 нм 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп із фільтрами з віконного скла.  
c Для матеріалів, чутливих до вологості, рекомендовано використовувати (65 ± 10) % 
відносної вологості. 
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6.4 Цикл розприскування 

Використовуваний цикл розприскування повинен бути узгоджений з 

зацікавленими сторонами, але потрібно, щоб він був таким, як у таблиці 3 

(або таблиці B.1) для методу A і таблиці 4 (див. також таблицю B.2) для 

методу A. 

6.5 Цикли з періодами затемнення 

Умови в таблиці 3 та таблиці В.1 (див. також таблицю 4 та таблицю 

В.2) дійсні для безперервної присутності випромінюваної джерелом енергії. 

Можутьтакож  використовуватися складніші цикли. Допускається включати 

до них періоди затемнення, які можуть бути пов'язані з високою вологістю 

та/або утворенням конденсату на поверхні зразків.  

Такі програми мають бути наведені з повною інформацією про 

створювані умови у звіті випробувань. 

Таблиця 4 — Цикли впливу з контролем температури за допомогою 

термометра зчорною панеллю (BPT) 

Метод А — Випробування з використанням фільтрів денного світла (штучний 
атмосферний вплив) 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу  

Опромінюванняа Стандартна 
температура 

чорного 
кольору, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, 

% 
Широка 
смуга 

(300 нм до 
400 нм) 
Вт/м2 

 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

4 102 хв 
сушіння 

18 хв 
розпилення 

води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

63 ± 3 
 

— 
 

38 ± 3 
 

— 
 

50 ± 10b 
 

— 

Метод Б — Випробуванняз використанням фільтрів з віконного скла 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу  

Опромінюванняa Стандартна 
температура 

чорного 
кольору, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, 

% 
Широка 
смуга 

(300 нм до 
400 нм) 
Вт/м2 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

5 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 63 ± 3 38 ± 3 50 ± 10b 

6 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 89 ± 3 65 ± 3 20 ± 10 
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Кінець таблиці 4 

Примітка 1. Допуски ±, наведені для опромінювання, стандартної температури чорної 
панелі та відносної вологості, є допустимими коливаннями відповідного параметра 
щодо заданого значення в умовах рівноваги. Це не означає, що значення може 
відрізнятися на плюс/мінус зазначену величину від цього значення.  
Примітка 2. Для випробувань, під час яких температуру та вологість у камері не 
контролюють (див. таблицю В.2), може бути корисно зазначити виміряні значення обох 
параметрів у звіті випробувань. 
a Наведені значення опромінювання такі, які використовувалися раніше. В пристроях, 
здатних створювати вищі значення опромінювання, фактичне опромінювання може 
бути значно вищим за вказані значення, наприклад, до 180 Вт/м2 (300 нм - 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп з фільтрами денного світла або 162 Вт/м2 (300 нм 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп із фільтрами з віконного скла.  
b Для матеріалів, чутливих до вологості, рекомендовано використовувати (65 ± 10) % 
відносної вологості. 

6.6 Групи умов впливу 

У таблиці 3 (див. також таблицю В.1) та таблиці 4 (див. також 

таблицю В.2) перераховані різні групи умов випробування опроміненням за 

допомогою фільтрів денного світла (метод А) та опроміненням за 

допомогою фільтрів з віконного скла (метод В).  

Якщо інші умови впливу не вказані, використовують цикл № 1 

(контроль за допомогою чорного стандартного термометра BST) або цикл 

№4 (контроль за допомогою термометра з чорною панеллю BPT).  

У таблиці 3 наведено три цикли випробування, у яких контролюють 

стандартні температуру чорного кольору (додаткові цикли див. у таблиці 

B.1). У таблиці 4 (додаткові цикли див. таблицю B.2) наведено температури 

чорної панелі.  

Температури чорної панелі, зазначені в таблиці 4 та таблиці В.2, та 

стандартні температури чорного кольору, зазначені в таблиці 3 та таблиці 

В.1, є найчастіше використовуваними, але не мають зв'язку один з одним. 

Тому результати випробування за цими техніками не можуть бути 

порівняними. 

Замість термометрів із чорними панелями можуть також 

використовуватися чорні стандартні термометри для забезпечення вимог 

до температури, наведених у таблиці 4 та таблиці В.2. Однак, у цьому 
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випадку необхідно визначити фактичну різницю температур між різними 

типами термометрів, а температуру, виміряну кожним з них, 

використовувати як еквівалентну задану температуру для компенсації 

різниці у теплопровідності між двома типами термометрів. 

 

7 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ 

7.1 Загальні положення 

Рекомендовано піддавати випробуванню у кожній дослідній серії не 

менше ніж три випробувальних зразки кожного досліджуваного матеріалу з 

метою статистичного оцінювання результатів. 

7.2 Монтаж випробувальних зразків  

Зразки закріплюють в обладнанні за допомогою тримачів таким 

чином, щоб вони не зазнавали жодного деформаційного напруження. 

Кожен зразок ідентифікують відповідним маркуванням, що не змивається, 

уникаючи ділянок, які будуть використані для подальших випробувань. З 

метою перевірки складають план розташування випробувальних зразків.  

За необхідності, під час використання зразків для визначення зміни 

кольору та зовнішнього вигляду, частина кожного випробувального зразка 

може бути закрита непрозорою кришкою протягом усього випробування. 

Це створює захищену від впливу область, що прилягає до підданої впливу 

області та надає змогу порівняння. Це корисно для перевірки ходу 

опромінення, але зареєстровані дані завжди повинні ґрунтуватися  на 

порівнянні з еталонними зразками, що зберігаються в темряві.  

7.3 Дослідний вплив 

Перед розміщенням зразків у випробувальній камері переконуються, 

що обладнання налаштовано на потрібні умови (див. розділ 6). 

Запрограмовують обладнання з обраними умовами випробування на 

безперервну роботу протягом необхідної кількості циклів за обраних умов 

впливу. Ці умови підтримують протягом усього часу випробування, зводячи 
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до мінімуму будь-які перерви  на обслуговування обладнання та огляд 

зразків. 

Впливу піддають випробувальні зразки та, якщо його задіяно, прилад 

для вимірювання опромінення протягом зазначеного періоду. Переміщення 

зразків під час випробування є бажаним і може бути необхідним. Необхідно 

дотримуватись вказівок, наданих у ISO 4892-1. 

Якщо необхідно вийняти випробувальний зразок для періодичної 

перевірки, не можна торкатися відкритої поверхні та змінювати її будь-яким 

чином. Після перевірки зразок повертають до його тримача або на місце у 

випробувальній камері з відкритою поверхнею, орієнтованою в тому ж 

напрямку, що й раніше. 

7.4 Вимірювання здійснюваного впливу 

У разі використання радіометра його калібрують та встановлюють 

так, щоб він вимірював опромінювання на відкритій поверхні 

випробувального зразка. 

При використанні випромінювання інтервал випромінювання 

виражають в одиницях енергії падаючого випромінювання на одиницю 

площі площини опромінення в джоулях на квадратний метр (Дж/м2) у 

діапазоні довжин хвиль від 300 нм до 400 нм або в джоулях на квадратний 

метр на нанометр [Дж/(м2∙нм)] для вибраної довжини хвилі (наприклад,  

340 нм).  

7.5 Оцінювання зміни властивостей внаслідок впливу 

За можливістю, зміни властивостей визначають відповідно до                

ISO 4582. За погодженням усіх зацікавлених сторін можна використовувати 

інші властивості. 

 

8 ЗВІТ ВИПРОБУВАНЬ 

Звіт випробувань складають згідно з ISO 4892-1. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ВІДФІЛЬТРОВАНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КСЕНОНОВОЇ ДУГИ — 

ВІДНОСНЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ОПРОМІНЮВАННЯ 

 
A.1 Загальні положення 

Публікація CIE № 85:1989 містить дані про спектральне сонячне 

опромінювання для типових атмосферних умов, і ці дані можуть бути 

використані як основа для порівняння лабораторних джерел світла з 

денним світлом. Дані, які використовують для відфільтрованого 

випромінювання ксенонової дуги, наведені у таблиці 4 CIE № 85:1989. 

Проте CIE № 85:1989 має низку недоліків: наведений у цьому документ і 

сумарний розподіл сонячної спектральної енергії починається лише з           

305 нм, крок приросту є досить приблизним, і код розрахунку більше 

недоступний. Тому вже кілька років ведуться роботи з перегляду CIE № 85. 

Перегляд ґрунтується на останніх вимірюваннях та покращеній моделі 

розрахунку (SMARTS2 [4]). Таблиця 4 CIE № 85:1989 може 

застосовуватися при перерахунку з використанням моделі SMARTS2 [5].  

A.2 Специфікація спектрального опромінювання 

(ультрафіолетовий діапазон) 

A.2.1 Ксенонові дугові лампи з фільтрами денного світла  

Дані, наведені у таблиці 4 CIE № 85:1989 для ультрафіолетового 

діапазону (≤ 400 нм), є еталоном опромінювання для ксенонових дугових 

ламп з фільтрами денного світла. У таблиці 1 наведено еталонні дані              

CIE № 85:1989, таблиця 4. 

A.2.2 Ксенонові дугові лампи з фільтрами з віконного скла 

Еталонні спектральні дані для ксенонових дугових ламп з фільтрами 

з віконного скла, наведені у таблиці 2, були визначені шляхом зміни даних 

в ультрафіолетовому діапазоні, наведених у таблиці 4 CIE№ 85:1989, з 

урахуванням пропускання типового віконного скла. Коефіцієнт пропускання 
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віконного скла, що використовують, був заснований на показнику 

пропускання конкретного віконного скла товщиною 3 мм, як зазначено у 

таблиці B.2 ISO 11341:2004. Для визначення опромінювання у кожній смузі 

пропускання опромінювання за таблицею 4 CIE№ 85:1989 множилося на 

відповідний коефіцієнт пропускання віконного скла.  

Примітка. Необхідно звернути увагу, що таблиця 2 допускає дуже різні 
спектральні розподіли, навіть спектральні розподіли, що перекриваються із 
спектральними розподілами у таблиці 1. Для досягнення спектрального розподілу, що 
відповідає мінімальним і максимальним обмеженням для віконного скла, переважним є 
спектральний коефіцієнт пропускання віконного скла від 0,1 до 0,2 при 320 нм і мінімум 
0,8 при 380 нм є перевагою. 

A.2.3 Межі специфікації 

Характеристики спектрального опромінювання, наведені у таблицях 1 

і 2, засновані на даних спектрального опромінювання, наданих компаніями 

3M, Atlas Material Testing Technology, Q-Lab Corporation та Suga Test 

Instruments. Опромінювання у кожній смузі пропускання підсумовувалась і 

потім виражалася у відсотках від загального опромінювання між 290 нм та 

400 нм. Межі специфікації, наведені в таблицях 1 та 2, засновані на плюс 

та мінус 3 стандартних відхиленнях від середнього значення наявних 

даних. Якщо припустити, що вимірювання є репрезентативними для 

сукупності дослідного обладнання з ксеноновою дугою, цей діапазон 

охоплює 99 % цієї сукупності. 
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ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

ДОДАТКОВІ ЦИКЛИ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Таблиця В.1 — Додаткові цикли випробування з контролем 

температури за чорним стандартним термометром (BST) 

Метод А — Випробування з використанням фільтрів денного світла (штучний 
атмосферний вплив) 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу  

Опромінюванняa Стандарт-
на 

температу
ра чорного 
кольору, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, % Широка 

смуга 
(300 нм 

до 
400 нм) 
Вт/м2 

 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

B1 102 хв сушіння 
18 хв 

розприскування 
води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

65 ± 3 
 

— 
 

Не 
контролюють 

 
— 
 

Не контро-
люють 

 
— 

Метод Б — Випробування з використанням фільтрів з віконного скла 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу 

Опромінюванняb Стандарт-
на 

температу
ра чорного 
кольору, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, % Широка 

смуга 
(300 нм 

до 
400 нм) 
Вт/м2 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

В2 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 65 ± 3 Не 
контролюють 

Не 
контролюють 

В3 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 100 ± 3 Не 
контролюють 

Не 
контролюють 

Примітка 1. Допуски ±, наведені для опромінювання, стандартної температури чорного 
кольору та відносної вологості, є допустимими коливаннями відповідного параметра щодо 
заданого значення в умовах рівноваги. Це не означає, що значення може відрізнятися на 
плюс/мінус зазначену величину від цього значення.  
Примітка 2. Для випробувань, під час яких температуру та вологість у камері не 
контролюють, може бути корисно зазначити у звіті випробувань виміряні значення обох 
параметрів. 
Примітка 3. У дослідних приладах, які не контролюють температуру в камері, але 
контролюють вологість, повинна бути встановлена відносна вологість повітря (50 ± 10) %. 
а  Наведені значення опромінювання такі, які використовувалися раніше. У пристроях, 
здатних створювати вищі значення опромінювання, фактичне опромінювання може бути 
значно вищим за зазначені значення, наприклад, до 180 Вт/м2 (300 нм - 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп з фільтрами денного світла або 162 Вт/м2 (300 нм 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп із фільтрами з віконного скла. 
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Таблиця В.2 — Додаткові цикли випробування з контролем 

температури за термометром чорної панелі (BPT) 

Метод А — Випробування з використанням фільтрів денного світла (штучний 
атмосферний вплив) 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу 

Опромінюванняa Температура 
чорної 

панелі, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, % Широка 

смуга 
(300 нм 

до 
400 нм) 
Вт/м2 

 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

B4 102 хв 
сушіння 

18 хв 
розприску-
вання води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

63 ± 3 
 

— 
 

Не 
контролюють 

 
— 
 

Не контро-
люють 

 
— 

В5 102 хв 
сушіння 

18 хв 
розприску-
вання води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

83 ± 3 
 

— 
 

Не 
контролюють 

 
— 
 

Не 
контролюют

ь 
 

— 

В6 102 хв 
сушіння 

18 хв 
розприску-
вання води 

60 ± 2 
 

60 ± 2 

0,51 ± 0,02 
 

0,51 ± 0,02 

89 ± 3 
 

— 
 

Не 
контролюють 

 
— 
 

Не контро-
люють 

 
— 

Метод Б — Випробуванняз використанням фільтрів з віконного скла 

Номер 
циклу 

Тривалість 
впливу 

Опромінюванняb Температура 
чорної 

панелі, °C 

Температура 
у камері, °C 

Відносна 
вологість, % Широка 

смуга 
(300 нм 

до 
400 нм) 
Вт/м2 

 

Вузька 
смуга 

(340 нм) 
Вт/(м2⋅нм) 

 

В7 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 63 ± 3 Не 
контролюють 

Не 
контролюють 

В8 Постійне 
сушіння 

50 ± 2 1,10 ± 0,02 89 ± 3 Не 
контролюють 

Не 
контролюють 

Примітка 1. Допуски ±, наведені для опромінювання, температури чорної панелі та 
відносної вологості, є допустимими коливаннями відповідного параметра щодо заданого 
значення в умовах рівноваги. Це не означає, що значення може відрізнятися на 
плюс/мінус зазначену величину від цього значення.  
Примітка 2. Для випробувань, під час яких температуру та вологість у камері не 
контролюють, може бути корисно зазначити у звіті випробувань виміряні значення обох 
параметрів. 
Примітка 3. У дослідних приладах, які не контролюють температуру у камері, але 
контролюють вологість, повинна бути встановлена відносна вологість повітря (50 ± 10) %. 
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Кінець таблиці В.2 

а  Наведені значення опромінювання такі, які використовувалися раніше. У пристроях, 
здатних створювати вищі значення опромінювання, фактичне опромінювання може бути 
значно вищим за зазначені значення, наприклад, до 180 Вт/м2 (300 нм - 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп з фільтрами денного світла або 162 Вт/м2 (300 нм 400 нм) для 
ксенонових дугових ламп із фільтрами з віконного скла. 
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