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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 877-1:202Х 

(EN ISO 877-1:2010, IDT) «Пластмаси. Методи випробування на вплив 

сонячного випромінювання. Частина 1. Загальні положення», прийнятий 

методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 877-1:2010 (версія en) 

«Plastics — Methods of exposure to solar radiation — Part 1: General guidance 

(ISO 877-1:2009)». 

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 європейський 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» та у «Бібліографії» наведено 

«Національне пояснення», виділене рамкою; 

— вилучено «Передмову» до EN ISO 877-1:2010 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією 

стандартів ДСТУ ISO 80000; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, 

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 

Випробування на відкритому повітрі за типом, зазначеним в трьох 

частинах цього стандарту, необхідні для оцінки характеристик пластмас, 

що піддають впливу сонячного випромінювання. Результати таких 

випробувань слід розглядати тільки як вказівку на ефект, спричинений 

безпосереднім  впливом природних факторів (ISO 877-2:2009, метод A) або 

непрямим впливом природних факторів, опосередкованим сонячним 

випромінюванням через скляний фільтр (ISO 877-2:2009, метод B), або 

посиленим сонячним випромінюванням (ISO 877-3) й досліджений 

описаними методами. Результати випробувань, проведених відповідно до 

будь-якої з частин цього стандарту, демонструють певну мінливість при 

порівнянні результатів повторних впливів, проведених в одному і тому ж 

місці в різний час. Це складає дуже значущий аспект для матеріалів, які 

демонструють значні зміни властивостей після року або меншого часу 

впливу. Як правило, результати повторного експерименту в одному і тому 

ж місці необхідні для визначення діапазону експлуатаційних характеристик 

матеріалу, підданого впливу сонячного випромінювання, як зазначено в 

цьому стандарті. Оскільки тип клімату може виступати значущим фактором 

щодо швидкості і типу пошкодження (деградації), результати впливу, 

дослідженого в різних типах клімату, необхідні для повної характеристики 

довговічності матеріалу в умовах поза приміщенням. Для випробування на 

вплив  концентрованого сонячного випромінювання відповідно до               

ISO 877-3, тривалість впливу визначають у строках загального впливу 

сонячного ультрафіолетового випромінювання з урахуванням щорічних і 

сезонних коливань рівню сонячного ультрафіолетового випромінювання. 

Відбиваючі концентратори Френеля типу, описаного в ISO 877-3, для 

котрих джерелом ультрафіолетового випромінювання є сонячне 

випромінювання, використовують для прискореного випробування 



прДСТУ EN ISO 877-1:202Х 

VII 

багатьох пластмасових матеріалів на спричинюваний поза приміщенням 

вплив. 

Систему класифікації та характеристики кліматичних умов в різних 

частинах світу наведено у додатку A. 

Як правило, обирають метод випробувань, призначений для 

дослідження впливу на матеріал за найсуворіших умов, пов’язаних з 

деяким конкретним кліматом. Тому слід мати на увазі, що ступінь впливу 

при фактичному використанні в більшості випадків, ймовірно, буде 

меншим, ніж зазначено в цьому стандарті, тож при інтерпретації 

результатів слід це відповідно враховувати. Наприклад, вертикально 

спрямований під кутом 90° від горизонталі вплив створює значно менш 

сильний ефект на пластмаси, ніж майже горизонтально спрямований, 

особливо в тропічних регіонах, де сонячне випромінювання є найбільш 

потужним під високими зенітними кутами. 

Поверхні, звернені до полюсів, набагато менш схильні до 

пошкодження (деградації), ніж поверхні, обернені до екватора, оскільки 

вони менш підпадають під вплив сонячного випромінювання. Однак той 

факт, що вони можуть залишатися вологими протягом більш тривалого 

часу, може мати значення для матеріалів, що піддаються впливу вологи, 

або для матеріалів, які схильні до росту мікробіоти. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Пластмаси 

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА ВПЛИВ СОНЯЧНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ  

Частина 1. Загальні положення 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO SOLAR RADIATION   

Part 1. General guidance 

                                                                                                                         

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця частина стандарту ISO 877 містить інформацію та загальні 

рекомендації щодо вибору та використання методів впливу сонячного 

випромінювання, детально описаних у наступних частинах стандарту                   

ISO 877. Ці методи дослідження впливу сонячного випромінювання 

застосовні до всіх видів пластмасових матеріалів, а також до виробів і 

складових частин виробів.  

У цьому стандарті також вказано методи визначення ступеню впливу 

випромінювання. 

До нього не включено дослідження безпосереднього впливу 

природних факторів з використанням випробувального приладдя чорного 

ящика, що імітує більш високі температури кінцевого використання в 

деяких застосуваннях. 

Примітка. ASTM G7 [1] і ASTM D4141 [2] описують випробування на вплив з 

використанням чорного ящика. 
 

 

_______________________________________________________________ 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи 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 472 Plastics — Vocabulary 

ISO 877-2:2009 Plastics — Methods of exposure to solar radiation —              

Part 2: Direct weathering and exposure behind window glass 

ISO 877-3 Plastics — Methods of exposure to solar radiation — Part 3: 

Intensified weathering using concentrated solar radiation 

ISO 2818 Plastics — Preparation of test specimens by machining 

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 — General guidance and basic test method. 

ASTM G179 Standard Specification for Metal Black Panel and White 

Panel Temperature Devices for Natural Weathering Tests 

ASTM G183 Standard Practice for Field Use of Pyranometers, 

Pyrheliometers and UV Radiometers. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 291 Пластмаси. Стандартні умови  підготовки та випробування 

ISO 472 Пластмаси. Словник 

ISO 877-2:2009 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

сонячного випромінювання. Частина 2. Безпосередній вплив природних 
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факторів та  вплив за віконним склом 

ISO 877-3 Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного 

випромінювання. Частина 3. Посилений вплив природних факторів 

шляхом концентрованого впливу сонячного випромінювання  

ISO 2818 Пластмаси. Підготовка випробувальних зразків шляхом 

механічної обробки 

ISO 4582 Пластмаси. Визначення змін кольору і змін властивостей 

внаслідок впливу денного світла під склом, природних атмосферних умов 

або лабораторних джерел освітлення 

ISO 4892-1 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел освітлення. Частина 1. Загальні положення 

ISO 9370 Пластмаси.  Інструментальне визначення впливу 

випромінювання при випробуваннях на стійкість до атмосферних впливів. 

Загальні положення і базовий метод випробувань 

ASTM G179 Стандартна специфікація  температурних приладів  

металевих чорних і білих панелей для випробувань на природний 

атмосферний вплив 

ASTM G183 Стандартна практика використання в польових умовах 

піранометрів, піргеліометрів та УФ-радіометрів. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в 

ISO 472 та ISO 9370. 

Примітка. ASTM G113 [3] визначає терміни, що використовують для штучно 

прискореного і природного впливу атмосферних факторів. Ці визначення було 
запропоновано для включення в ISO 472 та/або ISO 9370 або ISO 877, за необхідністю. 

 

4 ПРИНЦИП 

Зразки або, при необхідності, листи або інші форми, з яких можуть 

бути вирізані зразки, піддають впливу природного сонячного 
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випромінювання (ISO 877-2:2009, метод A), або сонячного 

випромінювання, фільтрованого віконним склом (ISO 877-2:2009, метод B), 

або посиленого сонячного випромінювання з використанням 

концентратора-рефлектора Френеля (ISO 877-3). Після закінчення 

запропонованого періоду піддання впливу, зразки вилучають і, за потреби 

охарактеризувати, здійснюють перевірку на предмет змін оптичних, 

механічних або інших властивостей, що представляють інтерес. Ступінь 

впливу може бути заданий періодом часу або  бути виражений в строках 

заданого загального опромінення або опромінення ультрафіолетовим 

випромінюванням. Останній метод вважають кращим, коли основною 

метою  є визначення стійкості до сонячного випромінювання, оскільки цей 

метод зводить до мінімуму вплив змін спектральної освітленості в 

залежності від клімату, місця розташування і часу. 

Перевагу надають інструментальним засобам вимірювання 

опромінення та засобам  інтеграції для спрямованого випромінювання 

протягом певного періоду часу. 

Примітка 1. Для визначення впливу випромінювання використовували фізичні 

еталони, що змінюють колір або інші властивості під впливом сонячного 
випромінювання. Визначення спрямованого випромінювання з використанням цих 
процедур надає менш надійні показники, ніж визначення цього ж параметру шляхом 
фактичного вимірювання сонячного випромінювання. 

При порівнянні результатів дослідження впливу за методами A або B 

ISO 877-2:2009 з ISO 877-3 слід враховувати відмінності в температурах 

зразків, рівнях впливу ультрафіолетового випромінювання і осадженні 

вологи. Крім того, при порівнянні  методу B ISO 877-2:2009 з ISO 877-3, 

скло або інший прозорий матеріал,  використовуваний в якості фільтра, 

має бути ідентичним. Порівняння результатів стандарту ISO 877-3 з 

результатами стандарту за методом A або B ISO 877-2:2009 має 

ґрунтуватися на рівних рівнях спрямованого випромінювання. 

Можливо здійснювати моніторинг та вести записи стану кліматичних 

умов під час випробування, разом з іншими умовами випробування впливу. 
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Рекомендовано, одночасно з експериментальним матеріалом,  в 

якості контролю, піддавати впливу зразок аналогічного матеріалу з 

відомою поведінкою. 

Якщо не зазначено інше, випробувальні зразки для визначення зміни 

кольору і зміни механічних властивостей піддають впливу в 

ненапруженому стані. 

Метод B ISO 877-2:2009 виключає вплив факторів вітру і дощу. 

Пристрої, що використовують відповідно до стандарту ISO 877-3, як 

правило, оснащені для забезпечення зволоження шляхом розпилення 

води. 

Випробування впливом  в спекотному вологому, та в спекотному 

сухому кліматі часто використовують для оцінки довговічності таких 

матеріалів, як пластик, в умовах поза приміщення. Інформація щодо 

класифікації клімату наведена у додатку A. 

Примітка 2. Більш детальна інформація про вплив різних кліматичних умов і 

різних параметрів спрямованого випромінювання на мінливість результатів впливу для  
зразків поза приміщенням наведена у ASTM G141 [4]. 

 
5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Загальні вимоги 

Для дослідження впливу слід використовувати обладнання, що 

складається в основному з відповідного випробувального стенду. Стенд, 

кріплення зразків та інші пристосування мають бути виготовлені з інертних 

матеріалів, що не впливають на результати випробувань. Встановлено, що 

для цього придатні некорозійні алюмінієві сплави, неіржавіюча сталь та 

кераміка. Припустимо використовувати необроблену деревину, але в 

місцях з високим вмістом вологи деревина здатна піддаватися гниттю. Не 

слід використовувати деревину, оброблену консервантами, мідь або її 

сплави, цинк або його сплави, залізо або неоцинковану сталь. Матеріали з 

відзначними тепловими властивостями можуть впливати на температуру 

поверхні і, отже, на результати випробувань. Бажано не використовувати 
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поблизу випробовуваних зразків такі матеріали як: мідь або її сплави, цинк 

або його сплави, залізо або сталі, відмінні від неіржавіючої сталі, 

оцинковані або покриті металами або деревиною, крім зазначених вище. 

Якщо для підтримки випробовуваних зразків або для імітації 

особливих умов кінцевого використання необхідна підкладка, така 

підкладка повинна бути з інертного матеріалу. Випробувальні зразки, які 

потребують опори для запобігання провисання зразка, але не потребують 

підкладки для підвищення температури, або не потребують «жорсткої» 

підпори, бажано підтримувати тонкожиловою дротяною сіткою або 

підкладкою з алюмінію або нержавіючої сталі з розширеними прорізами. 

Використовують метал номером від 16 до 18 з отворами приблизно                  

(12 – 13) мм. Рекомендовано, щоб площа поверхні дротяної сітки була 

відкритою на (60 – 70) %. 

Для випробувань готової продукції рекомендовано, за можливості, 

використовувати пристосування, що точно імітують ті, які використовують 

на практиці. 

Стандарт ISO 877-2 містить специфічні вимоги до конструкції стійок 

для випробування поза приміщенням, а ISO 877-3 містить відповідні 

вимоги до сонячного концентратора. 

5.2 Обладнання для оцінки кліматичних факторів 

5.2.1 Обладнання для оцінки спрямованого випромінювання 

5.2.1.1 Загальні положення 

Всі радіометри, що використовують для вимірювання спрямованого 

випромінювання, мають відповідати вимогам стандарту ISO 9370 і 

підлягають калібруванню не рідше одного разу на рік, причому 

калібрування має відповідати національним/міжнародним радіометричним 

еталонам. Нижче наведено приклади приладів, що використовують для 

оцінки спрямованого випромінювання. 

 



прДСТУ EN ISO 877-1:202Х 

7 

5.2.1.2 Піранометр 

Піранометр — це радіометр, який використовують для вимірювання 

сумарного сонячного випромінювання, якщо він встановлений 

горизонтально, або півсферичного випромінювання, якщо він встановлений 

під кутом. Піранометри повинні відповідати або перевищувати критерії 

вимог до піранометрів другого класу, як зазначено у ISO 9370. Крім того, 

піранометри мають проходити калібрування не рідше одного разу на рік, 

або частіше, якщо подібне зазначено, з застосуванням вимог до 

калібрування, наведених у ISO 9370. 

5.2.1.3 Піргеліометр 

Піргеліометр — це радіометр, який використовують для вимірювання 

прямої складової сонячного випромінювання на поверхні, 

перпендикулярній сонячним променям. Піргеліометри мають відповідати 

або перевищувати критерії вимог до піргеліометру першого класу, як 

зазначено у ISO 9370. Крім того, піргеліометри мають проходити 

калібрування не рідше одного разу на рік з застосуванням вимог до 

калібрування, наведених у ISO 9370. 

5.2.1.4 Радіометри повного ультрафіолетового спектру 

При використанні для визначення ступеню впливу опромінення 

радіометрів повного ультрафіолетового спектру,  смуга пропускання цього 

приладдя має максимізувати прийом випромінювання в діапазоні довжин 

хвиль від 290 нм до 400 нм, з коригуванням за косинусом для врахування 

ультрафіолетового випромінювання неба. Радіометри повного 

ультрафіолетового спектру підлягають калібруванню не рідше одного разу 

на рік, або частіше, якщо подібне вказано; і їх калібрування має відповідати 

національним/міжнародним радіометричним еталонам. 

Примітка. Традиційно використовують ультрафіолетові радіометри з довжиною 

хвилі від 295 нм до 385 нм. Використання радіометрів з іншим діапазоном вимірювання 
довжини хвилі (наприклад, тих, які сприймають 400 нм) може призвести до реєстрації 
значень впливу ультрафіолетового випромінювання на (25 – 30) % вищих за показник 
впливу ультрафіолетового випромінювання, визначений за допомогою радіометрів, 
межа вимірювання яких складає до 385 нм. Більш детальна інформація про відмінності 
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у виміряному загальному сонячному ультрафіолетовому випромінюванні між 
радіометрами повного ультрафіолетового спектру, що мають відмінності за 
довгохвильовим УФ-відгуком наведено у додатку A ISO 9370. 

5.2.1.5 Вузькосмугові ультрафіолетові радіометри (ВСУФР) 

При використанні для визначення ступеню впливу випромінення 

ВСУФР мають бути скориговані за косинусом, якщо їх використовують у 

поєднанні з природними фіксованими кутами або у разі оцінки впливу 

випромінення, відфільтрованого склом. Кут прийому ВСУФР повинен 

перевищувати ефективне поле зору дзеркальної системи, при 

використанні у поєднанні з пристроями, застосовуваними для оцінки 

інтенсивного впливу сонячного випромінювання відповідно до  ISO 877-3. У 

будь-якому випадку вони підлягають калібруванню принаймні один раз на 

шість місяців, або частіше, якщо потрібно, для забезпечення стабільності їх 

приладових констант. 

5.2.2 Інші прилади для оцінки приладу 

Прилади, що використовують для вимірювання температури повітря, 

температури зразка, відносної вологості, опадів, вологого часу, сонячних 

годин, стандартної температури чорного або білого кольору та 

температури чорної або білої панелі, повинні відповідати використаному 

методу оцінки впливу та повинні бути узгоджені між зацікавленими 

сторонами. Якщо не вказано інше, у разі потреби вимірювання 

температури чорних або білих панелей, такі панелі повинні бути 

виготовлені, відкалібровані і обслуговуватися відповідно до ASTM G179. 

Якщо не вказано інше, у разі потреби вимірювання стандартної 

температури чорного або білого кольору, панелі повинні бути виготовлені і 

обслуговуватися відповідно до ISO 4892-1. 

Примітка 1. Вимірювання часу зволоження, як правило, проводять з 
використанням методів, що застосовують гальванічні елементи або інші електричні 
засоби. ASTM G84 [5] описує процедуру вимірювання часу зволоження за допомогою 
невеликого пристрою з гальванічним елементом. Використання цього датчика для 
вимірювання часу вологості було припинено кількома великими постачальниками 
обладнання для випробувань атмосферного впливу поза приміщенням через 
суперечливі результати. 
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Примітка 2. На момент публікації не існувало прийнятної стандартизованої 
методики калібрування для чорних або білих стандартних термометрів, що 
використовують поза приміщенням. 

Примітка 3. Можна використовувати термометр чорного стандарту або 
термометр з чорною панеллю. При використанні термометру чорного стандарту, 
отримана температура буде вище, ніж температура за термометром з чорною панеллю, 
при типових умовах впливу. 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Форма, виконання та підготовка 

Методи, що використовують для приготування випробувальних 

зразків, можуть мати значний вплив на їх видиму довговічність. Тому 

метод, використовуваний для підготовки зразків, повинен бути узгоджений 

зацікавленими сторонами. Бажано, щоб він був тісно пов'язаний з методом, 

як правило використовуваним для обробки матеріалу для типових 

застосувань. Повний опис методу, який використовується для підготовки 

випробувальних зразків, має бути включено до звіту випробування. 

Розміри випробовуваних зразків зазвичай відповідають розмірам, 

зазначеним у відповідному методі випробувань за властивістю або 

властивостями, які повинні бути виміряні після здійсненого впливу. Коли 

необхідно визначити поведінку певного типу виробу, впливу, за 

можливістю, слід піддати власне сам виріб. 

Якщо матеріал, що підлягає випробуванню, є екструзійним або 

формованим полімером у вигляді гранул, стружки, пелет або в будь-якому 

іншому необробленому стані, зразки, що підлягають випробуванню 

впливом, повинні бути вирізані з листа, виготовленого з цього матеріалу в 

необробленому стані відповідним методом. Точна форма і розміри зразків 

будуть визначатися конкретною процедурою випробувань, 

використовуваною для вимірювання відповідних властивості або 

властивостей. Процедури, що використовують для обробки або вирізання 

окремих випробувальних зразків з більшого аркуша або виробу, можуть 

вплинути на результати вимірювання властивостей і, отже, на видиму 
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довговічність зразків. Для підготовки випробувальних зразків визнано 

задовільними процедури, описані в стандартах ISO 293, ISO 294-1,               

ISO 294-2 та ISO 294-3, ISO 295, ISO 2557-1 та ISO 3167. 

У деяких випадках окремі зразки, що використовують для оцінки 

властивостей, можливо, буде потрібно вирізати з більшого зразка, який був 

підданий відповідному впливу. Наприклад, матеріали, які розшаровуються 

по краях, можуть піддаватися впливу у вигляді більших листів, з яких після 

впливу вирізають окремі випробувальні зразки. Вплив будь-якої операції 

різання або механічної обробки на властивості окремих випробовуваних 

зразків зазвичай набагато значніший, якщо випробовувані зразки вирізають 

з підданого впливу великого шматка. Це особливо справджується для 

матеріалів, які при впливі виявляють крихкість. Для підготовки 

випробувальних зразків шляхом механічної обробки, дотримуються 

процедур, описаних у стандарті ISO 2818.  Не вирізають зразки з більших 

зразків, які піддавалися впливу, якщо тільки цієї процедури підготовки не 

вимагають технічні умови або стандарт, якому наслідують. 

Коли випробувальні зразки вирізають з  листа або виробу більшого 

розміру, підданих впливу, такі зразки переважно слід брати з ділянки, що 

знаходиться на відстані не менше 20 мм від пристосування, що утримує 

матеріал, або від країв підданого впливу зразка. Ні за яких обставин з 

підданої впливу поверхні не повинен видалятися жоден матеріал під час 

підготовки випробувального зразка. 

При порівнянні матеріалів в ході випробування на вплив 

використовують випробувальні зразки, схожі за розмірами і площею, що 

піддана впливу. 

Випробувальні та контрольні зразки позначають за допомогою 

маркування, що лишається постійним під час випробування впливу і не 

шкодить вимірюванню відповідних властивостей. Настанови наведено в 

ASTM G147 [6]. 
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Не слід торкатися незахищеною шкірою поверхні підданих впливу 

зразків або оптичних компонентів утворюючого випромінення пристрою, 

оскільки жировий слід шкіри може діяти як поглинач ультрафіолетового 

випромінювання або містити забруднюючі речовини, що впливають на 

руйнування зразків. 

6.2 Кількість випробувальних зразків 

Кількість випробувальних зразків для кожного набору умов 

випробування або для кожного періоду впливу повинна відповідати 

кількості, зазначеній у відповідному методі випробування для властивості 

або властивостей, які повинні бути виміряні після здійснення впливу. Однак 

для визначення механічних властивостей рекомендують, щоб кількість 

підданих випробуванням зразків була в два рази більшою, ніж потрібно за 

відповідним стандартом (через велике стандартне відхилення, яке, як 

відомо, має місце при вимірюванні механічних властивостей матеріалів, 

підданих впливу "природних факторів"). 

Якщо в методиці випробувань, що використовують для вимірювання 

властивостей, не вказано кількість випробувальних зразків, які буде 

піддано впливу, рекомендовано підготувати як мінімум три повторних 

зразка кожного матеріалу для кожного ступеню впливу. 

Якщо для визначення вимірюваних властивостей використовують 

руйнівні випробування, загальна кількість необхідних випробувальних 

зразків визначають кількістю задіяних періодів впливу і тим, чи будуть 

випробовувати не піддані впливу  зразки  одночасно зі зразками, підданими 

впливу. 

Бажано включати до кожного випробування на вплив контрольні 

матеріали відомої міцності.  Рекомендовано використовувати контрольні 

матеріали, що, як відомо, мають відносно низьку і відносно хорошу 

міцність. Кількість зразків контрольного матеріалу, бажано,  має бути такою 
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ж, як і кількість зразків, що використовують для випробувальних 

матеріалів. 

При проведенні по-ділянкових порівнянь всім зацікавленим сторонам 

необхідно узгодити матеріали, які будуть використовуватись для 

порівняння. 

6.3 Підготовлення та зберігання 

Якщо випробувальні та/або еталонні зразки вирізано ручним або 

машинним способом  з більших шматків, необхідно здійснити їх доведення 

після підготовки відповідно до ISO 291. У деяких обставинах може 

знадобитися попередня підготовка листів перед різанням або механічною 

обробкою, щоб полегшити підготовку зразків. 

При використанні випробувань для оцінювання  механічних 

властивостей матеріалів, що піддають впливу, перед усіма вимірами 

властивостей, відповідні зразки мають бути належним чином підготовані. 

За необхідності використовують умови, описані у ISO 291. Властивості 

деяких пластмас дуже чутливі до вмісту вологи, і може знадобитися більш 

тривала підготовка, ніж зазначено у ISO 291, особливо в тих випадках, 

коли зразки було піддано впливу екстремальних кліматичних умов. 

Зразки слід зберігати в темряві в звичайних лабораторних умовах, 

переважно за одних зі стандартних умов, зазначених у ISO 291. 

Деякі матеріали можуть змінювати колір при зберіганні у темряві, 

особливо після атмосферних впливів. Важливо, щоб оцінка кольору або 

візуальне порівняння було проведено якомога швидше після впливу, як 

тільки піддана впливу поверхня висохне. 

За погодженням між зацікавленими сторонами зразки можуть 

зберігатися при більш низьких температурах, щоб уникнути таких  реакцій в 

темних умовах. Оцінка зразків через кілька проміжків часу після піддання 

впливу дасть інформацію про будь-які зміни кольору або інших 
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властивостей, які відбуваються після видалення зразків з дослідного 

стенду. 

 

7 УМОВИ ПІДДАННЯ ВИПРОБОВУВАНИХ ЗРАЗКІВ ВПЛИВУ 

7.1 Класи кліматичних умов 

Існує цілий ряд різних кліматичних умов, в яких можуть 

використовуватися пластмаси. Кліматичні умови, як правило, ділять на 

шість класів і на кілька типів всередині кожного класу. У додатку А 

наведено опис широко використовуваної системи класифікації клімату. При 

впливі на пластмасу у різних типах клімату можна очікувати значних 

відмінностей у швидкості та/або типі погіршення характеристик (деградації) 

матеріалу. Дослідження впливу на пластмаси в спекотному/вологому і 

спекотному/сухому кліматі з високим рівнем сонячного випромінювання 

часто проводять для отримання найбільш швидких показників 

довговічності. 

7.2 Типи впливу, що застосовують до зразків 

Якщо не вказано інше, випробувальні зразки піддають впливу в 

ненапруженому стані. Якщо зразки піддають впливу у напруженому стані, 

точна процедура, яку використовують для докладання  напруги, має бути 

включена в протокол випробування. 

Для пластмас, як правило, використовують два типи впливу: 

а) Відкритий вплив - зразки прикріплюють до випробувальної стійки 

або до рами таким чином, щоб забезпечити вільний потік повітря спереду і 

ззаду зразка. При такому способі зразки піддають впливу погодних умов з 

усіх боків. Якщо зразкам потрібна додаткова опора для запобігання 

спотворення або втрати форми під час впливу, їх можна помістити на 

дротяну сітку. 

b) Розташування на підкладці - зразки прикріплюють до твердої 

основи для піддання впливу. При використанні цих способів монтажу 
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зразка, матеріалом основи повинен бути лист фанери. Товщина фанери і 

тип використовуваного покриття мають бути узгоджені всіма зацікавленими 

сторонами і внесені до звіту. При використанні монтажу на основі, 

максимальні температури зразків будуть вищими. 

Якщо тип монтажу не вказано, слід використовувати відкритий спосіб 

піддання впливу. Конкретні умови випробувань будуть залежати від 

обраного конкретного методу. Зверніться безпосередньо до відповідної 

частини цього стандарту. 

Примітка. Підкладка або загальна опора можуть істотно впливати на 

температуру підданого випробувальному впливу  зразка, оскільки підкладка впливає на 
теплоізоляційні характеристики сторони зразка, не підданої впливу. Якщо зразки 
прикріплені до невеликої ділянки матеріалу підкладки, максимальна температура може 
бути нижчою, ніж коли б зразок був прикріплений до великого листа такого матеріалу. 

У випадках, коли передбачуване використання матеріалу робить 

необхідним врахування впливу при безпосередньому контакті з 

конкретними матеріалами підкладки, перебіг випробування може бути 

змінено з урахуванням цього. 

 

8 ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ 

8.1 Загальні положення 

Величина змін в матеріалі буде варіюватися в залежності від 

повторних впливів, одного й того ж ступеню впливу на одному і тому ж 

об'єкті. Результати декількох сеансів впливу, проведених в різний час на 

одному і тому ж об'єкті, необхідні для визначення типової величини змін, 

що настають при проведенні впливів певного ступеню в певному місці. 

Величина змін в матеріалі, підданому впливу  одного і того ж ступеню, 

також може варіюватися в різних місцях з однаковим кліматом. Величина 

змін в матеріалі, як правило, показує великі відмінності між ділянками з 

різним кліматом. Результати впливу, здійсненого в декількох різних 

кліматичних умовах, необхідні для повної характеристики довговічності 

пластмаси як матеріалу або виробу з неї. 



прДСТУ EN ISO 877-1:202Х 

15 

Ступені впливу, на яких визначають зміни властивостей 

випробуваного зразка, визначають однією з наступних процедур. 

8.2 Тривалість впливу 

Ступені впливу можуть бути вказані в строках загального часу в днях, 

тижнях, місяцях або роках. 

8.3 Вплив сонячного випромінювання 

8.3.1 Важливість характеристики 

Оскільки кількість сонячного випромінювання є одним з 

найважливіших факторів погіршення якості пластмас під час  атмосферних 

впливів, ступені впливу можуть бути визначені з точки зору опромінення, 

одержуваного зразками. Рекомендовано вимірювати загальне сонячне 

випромінювання або загальне сонячне ультрафіолетове випромінювання і 

реєструвати їх для кожної стадії впливу, навіть якщо загальне сонячне 

випромінювання не використовують для визначення ступеню впливу. 

8.3.2 Інструментальне вимірювання впливу сонячного 

випромінювання 

8.3.2.1 Загальні положення 

Вимірювання сонячного випромінювання, що застосовуване для 

визначення загального впливу сонячного випромінювання, 

широкосмугового впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання 

або впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання у вузькій смузі 

пропускання, проводять відповідно до ISO 9370 і ASTM G183. 

8.3.2.2 Загальне сонячне випромінювання 

Загальний вплив сонячного випромінювання виражають в МДж/м2 і 

включає випромінювання ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного 

діапазонів довжин хвиль. 

8.3.2.3 Вплив випромінювання в певних діапазонах довжин 

хвиль 

Загальний    вплив    сонячного    випромінювання    включає     всю  
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інфрачервону частину сонячного випромінювання на додаток до 

ультрафіолетових і видимих довжин хвиль. Оскільки інфрачервоне 

випромінювання не має прямого фотохімічного впливу на вивітрювання 

пластмас (хоча воно може впливати на температуру підданих досліду 

зразків), може бути корисно обмежити вимірювання сонячного 

випромінювання областю ультрафіолетової довжини хвилі, яка є 

фотохімічно активною. 

Сонячне ультрафіолетове випромінювання може бути виміряним за 

допомогою широкосмугового радіометра, який зазвичай здійснює виміри в 

ультрафіолетовій області між 290 нм і 400 нм (Дж/м2). В якості 

альтернативи, ступені впливу можуть бути визначені в термінах 

ультрафіолетового випромінювання, що визначається у вузькій смузі 

пропускання (наприклад, 340 нм, Дж/(м2∙нм)). 

Примітка. Один з найбільш широко використовуваних широкосмугових 
ультрафіолетових радіометрів вимірює довжини хвиль від 295 нм до 385 нм. Інші 
вимірюють в дещо іншій смузі пропускання, що призведе до іншого виміру загального 
сонячного ультрафіолетового випромінювання. Стандарт ISO 9370 дає більш детальну 
інформацію про ці відмінності. 

Вплив сонячного ультрафіолетового випромінювання має бути 

виражено у Дж/м2 з зазначенням смуги пропускання, в якій вимірювалося 

ультрафіолетове випромінювання. 

 

9 ПРОЦЕДУРА 

9.1 Встановлення випробувальних зразків 

Випробувальні зразки прикріплюють до випробувальної стійки або  

відповідних тримачів, використовуючи інертні кріпильні або затисні 

матеріали, в залежності від типу впливу, описаного в 7.2. Переконуються, 

що між точками кріплення до випробувальної стійки або рами є достатній 

простір, щоб  область здійснення впливу мала достатні розміри для 

проведення необхідних оптичних або механічних випробувань. 

Переконуються, що зразки, необхідні для механічних випробувань, 
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встановлено належним чином, наприклад, з урахуванням виїмок і 

заокруглень. Переконуються, що спосіб монтажу не створює значних 

навантажень на зразки. 

Рекомендовано підготувати план, схему або фотографію монтажних 

положень і зберегти їх для подальшого використання. 

При необхідності частина кожного випробуваного зразка може бути 

покрита непрозорою, стійкою до атмосферних впливів маскою на час 

здійснення впливу, щоб забезпечити приховану від впливу, замасковану 

область, прилеглу до відкритої області для порівняння. Ця процедура 

корисна для перевірки перебігу впливу, але записані в звіт дані завжди 

повинні ґрунтуватися на порівнянні зі зразками, що не були піддані впливу 

й перебувають в сховищі, щоб забезпечити однозначне визначення зміни 

кольору, викликаного впливом. 

Деталі монтажу зразків для методів, наведених у стандартах                     

ISO 877-2 та ISO 877-3, вказані у відповідному документі. 

Примітка. Корисно піддавати впливу контрольні матеріали з відомими 
характеристиками одночасно з випробувальними матеріалами, щоб характеристики 
випробовуваних матеріалів можна було  співставити з характеристиками матеріалів з 
відомою довговічністю. 

9.2 Монтаж еталонних матеріалів 

Якщо використовують еталонні матеріали, їх слід, якщо не вказано 

інше, монтувати в такий же спосіб, як і випробувальні зразки, щодо котрих 

вони  будуть використовуватись в якості еталону. Еталонні матеріали 

встановлюють якомога ближче до випробуваних зразків. 

Примітка. Історично склалося так, що зразки пофарбованої синьої вовни, 

розроблені для тестування текстилю на стійкість кольору, використовують при 
тестуванні пластмас. Добре відомо, що цей метод має серйозні обмеження у 
використанні при визначенні ступеню впливу для пластмас. 

9.3 Кліматичні спостереження 

При необхідності вводять облік всіх кліматичних умов і змін, які здатні 

вплинути на результати випробування впливу (див.10.3). 
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9.4 Піддання випробовуваних зразків впливу 

Якщо не вказано інше, випробовувані зразки під час впливу не миють. 

Якщо потрібно промивка, використовують дистильовану воду або воду 

еквівалентної чистоти і стежать за тим, щоб не пошкодити стиранням або 

іншим чином піддану  природним впливам поверхню. 

Регулярно проводять огляд та технічне обслуговування об'єкта з 

метою виправлення стану незакріплених випробувальних зразків, 

реєстрації загального стану випробувальних зразків та усунення 

пошкоджень або зносу обладнання, особливо після штормів. 

Деталі впливу на зразки за методами, наведеними у стандартах                 

ISO 877-2 та ISO 877-3, вказані у відповідному документі. 

9.5 Визначення змін властивостей, у разі потреби 

Випробувальні зразки піддають впливу протягом необхідного часу, а 

потім видаляють їх з випробувального пристосування для визначення змін 

зовнішнього вигляду, кольору, блиску або інших фізичних властивостей 

відповідно до ISO 4582 або іншого відповідного стандарту 

Випробування  проводять якомога швидше після впливу, відповідно 

до періоду, необхідного для підготовки зразка, і записують інтервал між 

закінченням впливу і початком випробування. 

Розглядають чи буде збільшена вартість програми 

впливу/випробувань за рахунок коригування часу подальшого вилучення 

зразків на основі результатів попередніх впливів тих же або аналогічних 

матеріалів. 

 

10 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

10.1 Визначення змін властивостей 

Якщо предмет зацікавлення при дослідженні складають  зміни у 

властивості або властивостях, такі зміни переважно повинні бути виражені 

відповідно до процедур і методів випробувань ISO (див. ISO 4582). 
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10.2 Рівні (значення) ступеню впливу 

Ступені впливу повинні бути виражені принаймні одним з таких 

способів (див. 8): 

а) як загальне сонячне ультрафіолетове випромінювання, виражене в 

мегаджоулях на квадратний метр; 

b) як загальне сонячне випромінювання, виражене в мегаджоулях на 

квадратний метр; 

c) за необхідності, як опромінення в зазначених діапазонах довжин 

хвиль, виражене в джоулях на квадратний метр; 

d) за часом, що  минув (в тижнях, місяцях або роках, в залежності від 

обставин). 

Для визначення рівнів впливу при використанні концентраторів-

рефлекторів Френеля зверніться до ISO 877-3. 

10.3 Кліматичні умови 

Для опису умов під час впливу може бути використаний ряд різних 

кліматичних спостережень. Неповний список таких спостережень виглядає 

наступним чином: 

a) Температура 

— середньомісячне значення денних максимумів; 

— середньомісячне значення денних мінімумів; 

— середньомісячне значення середньодобової температури; 

— місячний максимум і мінімум. 

b) Відносна вологість 

— середньомісячне значення денних максимумів; 

— середньомісячне значення денних мінімумів; 

— середньомісячне значення середньодобової відносної вологості; 

— місячний діапазон. 

c) Опади 

    — загальна кількість опадів за місяць, в міліметрах. 
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d) Тривалість вологості 

     — місячний загальний час зволоження, в годинах. 

e) Інші спостереження 

Також можуть бути записані інші спостереження, такі як швидкість і 

напрямок вітру, частота та характер будь-якого забруднення атмосфери, 

загальний вплив ультрафіолетового випромінювання (якщо його виміряно) 

і будь-які особливі місцеві особливості. 

 
 

11 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) деталі стосовно зразка, надані особою або органом, що склала 

запит на випробування: 

1) повний опис зразка і його походження, 

2) деталі рецептури, включно час затвердіння і температура, 

за потреби; 

b) спосіб підготовки випробувальних зразків; 

c) використовуваний метод впливу (метод A або B ISO 877-2:2009 

або ISO 877-3); 

d) подробиці піддання впливу: 

1) положення застосування впливу (наприклад, нахил і 

орієнтація за азимутом); 

2) розташування і, за необхідності, додаткові відомості про 

місце застосування впливу, такі як широта, довгота і висота над рівнем 

моря; 

3) за необхідності, клас і тип кліматичних умов  (більш 

детальна інформація у додатку А); 

4) характер маскування, основи і опори, якщо вони 

використовуються; 
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5) процедура, використовувана для визначення ступеню 

впливу, відповідно до вимог особи або органу, що склала запит на 

випробування; 

6) за необхідності, загальний вплив сонячного 

випромінювання, виміряний відповідно до ISO 9370; 

7) за необхідності, докладні відомості щодо циклів 

розпилення води і процедур, що використовують для контролю 

температури і/або освітленості (вони застосовні тільки до ISO 877-3, в 

якому міститься докладна інформація про подання цієї інформації); 

8) деталі промивки зразків, якщо така здійснювалась; 

e) результати випробування: 

1) використовувані ступені впливу, відповідні інтервали між 

видаленням зразків з-під впливу і будь-якими проведеними вимірами 

властивостей, та, якщо зразки піддавалися повторному впливу, загальний 

час між видаленням  і поверненням зразків до дослідного стенду; 

2) кліматичні дані; 

3) результати, представлені відповідно до вимог ISO 4582; 

f) дата (дати) випробування. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

КЛАСИФІКАЦІЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

 

Найбільш широко визнана система визначення та класифікації різних 

типів клімату заснована на роботі німецького кліматолога Владіміра 

Коппена, який ввів цю систему класифікації клімату в 1928 році і публікував 

модифікації та удосконалення системи до своєї смерті в 1940 році. 

Система класифікації Коппена була спочатку розроблена для 

рослинництва і була змінена кількома дослідниками, але найбільш 

поширена модифікація, використовувана сьогодні, була розроблена 

Гленном Треварта з Вісконсінського університету в США. Повний опис 

класифікації клімату Коппена в модифікації Треварта  наведено за 

посиланням [7]. У цій системі кліматичні умови поділяються на шість 

основних типів. В рамках кожного з основних типів існує кілька різних 

підтипів, заснованих на температурі і опадах. Вони наведені у таблиці A.1. 
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Таблиця A.1 — Класифікація та опис клімату 

Тип 
клімату 

Назва типу клімату Підтип 
клімату 

Найменування 
клімату/субклімату 

Загальний опис Середня температура 

А Тропічний вологий Аф Тропічний вологий Немає сухого сезону  >17 °С круглий рік 

  Am Тропічний мусонний Короткий сухий сезон; сильні 
мусонні дощі в інші місяці 

  Aw Тропічна саванна Зимовий сухий сезон 

В Сухий BWh Субтропічна пустеля Пустеля низьких широт Не застосовують (для клімату типу В 
випаровування перевищує кількість 
опадів). Температуру клімату типу В 
позначають третьою буквою. Літеру 
"h" використовують для кліматичних 
умов, де в найхолодніший місяць 
середня температура перевищує 0°С. 
Літера "k" вказує, що принаймні 
протягом одного місяця середня 
температура становить менше ніж 
0°С. 

  BSh Субтропічний степ Сухі низькі широти 

  BWk Пустеля середніх широт Пустеля середніх широт 

  BSk Степ середніх широт Сухі середні широти 

С Помірна середня 
широта 

Csa Середземноморський М'який з сухим, жарким літом  >9 °С протягом 8 - 12 місяців на рік 

  Csb Середземноморський М'який з сухим, теплим літом 

  Cfa Вологий субтропічний М'який, без сухого сезону, 
спекотне літо 

  Cwa Вологий субтропічний М'яка з сухою зимою, жарким 
літом 

  Cfb Морський західного 
узбережжя 

М'який, без сухого сезону, 
тепле літо 

  Cfc Морський західного 
узбережжя 

М'який, без сухого сезону, 
прохолодне літо 
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Кінець таблиці А.1 

D Суворі середні 
широти 

Dfa Вологий 
континентальний 

Вологий з суворою зимою, без 
сухого сезону, жарким літом 

 >9 °С протягом 4 - 7 місяців на рік 

  Dfb Вологий 
континентальний 

Вологий з суворою зимою, без 
сухого сезону, теплим літом 

  Dwa Вологий 
континентальний 

Вологий з суворою, сухою 
зимою, жарким літом 

  Dwb Вологий 
континентальний 

Вологий з суворою, сухою 
зимою, теплим літом 

  Dfc Субарктичний Сувора зима, відсутність сухого 
сезону, прохолодне літо 

 >9 °С протягом 1 - 3 місяців на рік 

  Dfd Субарктичний Сувора, дуже холодна зима, без 
сухого сезону, прохолодне літо 

  Dwc Субарктичний Сувора, суха зима, прохолодне 
літо 

  Dwd Субарктичний Сувора, дуже холодна і суха 
зима, прохолодне літо 

Е Полярний ET Тундра Полярна тундра, справжнього 
літа немає 

Немає місяця з середньою 
температурою >9 °С 

  EF Крижана шапка Вічний лід 

Н Недиференційовані 
високогір'я 

H Недиференційовані 
високогір'я 

Велика висота над рівнем моря Не застосовно 

Примітка. Класифікація клімату для двох еталонних кліматичних умов, що використовують для випробувань пластмас на  

сприйняття впливу — Aw для Південної Флориди і BWh для пустелі Середньої Арізони. 
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14 ISO 3167 Plastics — Multipurpose test specimens. 

         НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

         ASTM G7 Стандартна практика випробувань неметалевих матеріалів 

на вплив атмосферного середовища  

       ASTM D4141 Стандартна практика для проведення випробувань з 

чорним ящиком і впливу концентрування сонячного випромінення на 

покриттях 

        ASTM G113 Стандартна термінологія, що стосується випробувань 

неметалевих матеріалів на природне і штучне вивітрювання 

        ASTM G141 Стандартні настанови з усунення відмінностей у 

випробуваннях неметалевих матеріалів на вплив 

       ASTM G84 Стандартна практика вимірювання часу зволоження 

поверхонь, схильних до дії умов зволоження, як при випробуваннях на 

атмосферну корозію 

       ASTM G147 Стандартна практика підготування та обробки 

неметалевих матеріалів для випробувань на природне та штучне 

вивітрювання 

       Треварта, Г., Введення в Кліматологію, 5-е видання, Макгроу-Хілл, 

Нью-Йорк, США, 1980 р. 

       ISO 293 Пластмаси. Пресування випробувальних зразків з 

термопластичних матеріалів 

      ISO 294-1 Пластмаси. Лиття під тиском випробувальних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 1. Загальні принципи і лиття 

багатоцільових і стрижневих випробувальних зразків 

       ISO 294-2 Пластмаси. Лиття під тиском випробувальних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 2. Невеликі розтяжні стрижні 

       ISO 294-3 Пластмаси. Лиття під тиском випробувальних зразків з 

термопластичних матеріалів. Частина 3. Невеликі пластини 

       ISO 295 Пластмаси. Пресування випробувальних зразків з 
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термореактивних матеріалів 

       ISO 2557-1 Пластмаси. Аморфні термопласти. Підготовка 

випробувальних зразків із заданою максимальною реверсією. Частина 1. 

Стрижні 

       ISO 3167 Пластмаси. Універсальні випробувальні зразки. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ПОСИЛАННЯ НА 

ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

ДСТУ EN ISO 291:2017 (EN ISO 291:2008, IDT; ISO 291:2008, IDT) 

Пластмаси. Стандартні атмосферні умови для кондиціонування та 

випробування 

ДСТУ ISO 472:2008 Пластмаси. Словник термінів (ISO 472:1999, IDT) 

ДСТУ EN ISO 2818:2019 (EN ISO 2818:2019, IDT; ISO 2818:2018, IDT) 

Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним 

обробленням  

ДСТУ ISO 2818:2018/Поправка №1:2018 (ISO 2818:1994/Cor 1:2007, 

IDT) Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним 

обробленням 

ДСТУ EN ISO 3167:2019 (EN ISO 3167:2014, IDT; ISO 3167:2014, IDT) 

Пластмаси. Багатоцільові випробні зразки. 
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