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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 877-2:202Х                        

(EN ISO 877-2:2010, IDT) «Пластмаси. Методи випробування на вплив 

сонячного випромінювання. Частина 2. Вплив сонячного випромінювання 

на пластмаси безпосередньо та через віконне скло», прийнятий методом 

перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 877-2:2010 (версія en) «Plastics — 

Methods of exposure to solar radiation — Part 2: Direct weathering and 

exposure behind window glass (ISO 877-2:2009)». 

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» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— вилучено «Передмову» до EN ISO 877-2:2010 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією 

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 ВПЛИВ СОНЯЧНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ  

Частина 2. Вплив сонячного випромінювання на пластмаси 

безпосередньо та через віконне скло 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO SOLAR RADIATION   

Part 2. Direct weathering and exposure behind window glass 

                                                                                                                         

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця частина стандарту ISO 877 визначає методику дослідження 

прямого впливу сонячного випромінювання на пластмаси (метод А) та 

методику дослідження впливу на пластмаси сонячного випромінювання, 

фільтрованого віконним склом (вплив через віконне скло) (метод В). 

Метою є оцінка змін властивостей, що настають після певних етапів 

такого впливу. 

Загальні вказівки щодо сфери застосування ISO 877 наведено в                    

розділі 1 ISO 877-1:2009. 

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). 

 

______________________________________________________________ 
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ISO 877-1:2009 Plastics — Methods of exposure to solar radiation —   

Part 1: General guidance 

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

properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or 

laboratory light sources 

ASTM G 24 Standard Practice for Conducting Exposures to Daylight 

Filtered Through Glass 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 877-1:2009 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

сонячного випромінювання. Частина 1. Загальні положення 

ISO 4582 Пластмаси. Визначення змін кольору і змін властивостей 

внаслідок впливу денного світла під склом, природних атмосферних умов 

або лабораторних джерел освітлення 

ASTM G24 Стандартна практика проведення випробувань на вплив 

денного світла, фільтрованого через скло. 

 

3 ПРИНЦИП 

Загальні вказівки щодо принципу виконання наведено у розділі 4                              

ISO 877-1:2009. 

 
4 ОБЛАДНАННЯ 

4.1 Загальні вимоги 

Загальні вимоги наведено у 5.1 ISO 877-1:2009. 

У разі їх встановлення, стійки, що використовують для випробувань 

за методами A і B, мають забезпечувати потрібний кут нахилу (див. 6.1) і 

конструктивно забезпечувати, щоб жодна частина будь-якого 

випробувального зразка була розташована на відстані не меншій ніж 0,5 м 

від землі або будь-якої іншої перешкоди. Зразки можуть бути змонтовані 

безпосередньо на стійку або у відповідні фіксуючі пристрої, надалі 
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прикріплювані до стійки. Монтажні кріплення повинні бути надійними, але 

водночас спричиняти якомога меншу напругу зразків і, наскільки це 

можливо, без обмежень надавати змогу усадки, розширення або 

викривлення. 

У деяких випадках досліджуваний об’єкт має безпосередньо 

контактувати з землею (наприклад, при дослідженні впливу на цілі ємності). 

У цих випадках вимоги щодо мінімальної відстані між зразками та землею 

не застосовують. 

4.2 Випробувальне пристосування для дослідження впливу за 

методом А 

Конструкція стійки для зразків має відповідати типам досліджуваних 

зразків, але для багатьох цілей придатна пласка рама, встановлена на 

опорі. Матеріали, що використовують для виготовлення такої рами, повинні 

відповідати вимогам, наведеним у 5.1 ISO 877-1:2009. Усі матеріали,  

використовувані для випробувального пристосування, повинні бути 

стійкими до корозії без необхідності обробки поверхні. Алюмінієві сплави 

6061T6 та 6063Т6 і неіржавіюча сталь були визнані придатними для 

використання у більшості місцевих умов випробування (локацій). 

Необроблена деревина може бути прийнятною для використання у дуже 

сухих приміщеннях. Випробувальне пристосування має надавати змогу 

регулювання як за висотою сонця (тобто за нахилом), так і за азимутом. 

4.3 Випробувальне пристосування для дослідження впливу за 

методом В 

Випробувальне пристосування має складатися з прямокутної 

структури з відкритим дном та обрамленою кришкою, наприклад, з 

віконного скла, вітрового скла або бічного скла автомобіля. Такий короб 

оснащують стійкою для зразків, розташованою у площині, паралельній 

площині скляної кришки, і на якій зразки можуть бути змонтовані 

безпосередньо або з застосуванням відповідних тримачів. Матеріали, що 
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використовують для виготовлення короба і стійки, до якої прикріплено 

зразки, повинні відповідати вимогам 5.1 ISO 877-1:2009. Випробувальне 

пристосування має надавати змогу регулювання як за висотою сонця 

(тобто за нахилом), так і за азимутом. Принципова схема набору 

прийнятних способів піддання впливу зразка під склом наведена на    

рисунку 1. 

Для забезпечення достатньої вентиляції необхідна наявність між 

кришкою і стійкою достатнього простору; найменшим відповідним 

значенням визнано 75 мм. Щоб звести до мінімуму тіні, корисна площа 

досліджуваного впливу під склом має бути обмежена площею скляної 

кришки, зменшеною на відстань від кришки до зразків. 

Скло, що використовують для цієї кришки, має бути пласким, 

рівномірно прозорим і не містити дефектів. Для дослідження впливу під 

віконним склом будівлі, скляна кришка має бути виготовлена з 

неламінованого прозорого плаского скла. Щоб зменшити мінливість 

результату через зміни здатності скла до пропускання ультрафіолету, все 

нове скло має бути попередньо зістареним протягом  3 місяців. Товщина 

скла має становити від 2 мм до 3,2 мм. Див. ASTM G24 щодо рекомендацій 

з попереднього зістарювання скла, планового обслуговування та терміну 

служби такого скла. 

За погодженням із зацікавленими сторонами припустимо 

використання інших видів скла або склопакетів. 

Примітка 1. Піддання впливу за склом може призвести до  результатів, відмінних 

порівняно з впливом у відкритому середовищі з огляду на різницю в спектральній 
освітленості і різницю між температурою під склом і поза приміщенням. 

Примітка 2. Інформація про спектр пропускання і соляризацію віконного скла 
доступна в таких публікаціях:  Ketola, W., Robbins, J.S., “UV Transmission of Single 
Strength Window Glass” /Кетола В., Роббінс Дж.С. "Здатність віконного скла нормальної 
міцності до пропускання ультрафіолетового випромінювання" за ASTM STP 1202 
Accelerated and Outdoor Durability Testing of Organic Materials/ASTM STP 1202 
Випробування поза приміщенням та прискорені випробування органічних матеріалів на 
стійкість, Warren D. Ketola and Douglas Grossman (Eds), ASTM, 1993/Уоррен Д. Кетола і 
Дуглас Гроссман (ред.), стандарт ASTM, 1993. 
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Для забезпечення максимальної узгодженості умов впливу важливо 

регулярно вимірювати пропускну здатність скла, використовуваного для 

випробування за методом В, або регулярно замінювати скло. Якщо для 

цього використовують вимірювання пропускної здатності необхідно 

відстежувати пропускання на довжині хвилі 320 нм. Заміну скла 

здійснюють, коли пропускання при 320 нм знижено до 80 або менше % від 

пропускної здатності, виміряної первинно при встановленні скла. Якщо 

пропускну здатність не вимірюють, скло замінюють не рідше одного разу на 

п'ять років. 

 

Умовні познаки: 

1 — опора; 

2 — важіль регулювання кута нахилу; 

3 — скляна кришка; 

4 — дротяний екран або сітка (необов'язково); 

5 — фанерна основа (необов'язково); 

6 — відкрита рама (необов'язково); 

7 — кут піддання впливу 

8 — орієнтація за компасом (наведено опорядження впливу для Північної 

півкулі) 

Рисунок 1 — Типовий набір способів піддання пластмас впливу 

природних факторів через сонячне випромінювання, відфільтроване 

склом 
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4.4 Пристрій для вимірювання кліматичних факторів 

Згідно з 5.2 ISO 877-1:2009. 

Радіометри, що використовують за методом В для вимірювання 

сонячного випромінювання за склом, мають бути встановлені на відстані 

75 мм ± 5 мм за склом і в межах ± 2° паралельно скляній кришці і стійці, на 

якій встановлено зразки. Розмір скляної кришки має складати не менше 

ніж 60 см х 60 см. 

Примітка. ASTM G24 описує процедуру непрямого розрахунку загального 

впливу сонячного випромінювання. 

 

5 ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЗРАЗОК 

Згідно з 6 ISO 877-1:2009. 

 

6 УМОВИ ПІДДАННЯ ВИПРОБОВУВАНИХ ЗРАЗКІВ ВПЛИВУ  

6.1 Кут піддання випробувальному впливу 

Кут піддання впливу має бути фіксованим, обернено до екватора, з 

дотриманням кута нахилу від горизонталі, обраного з-поміж наступних, в 

залежності від технічних умов або вимог випробування на вплив: 

а) Будь-який кут між 0° і 90° від горизонталі, відповідно до 

передбачуваного застосування матеріалу або вимог технічних умов. 

Примітка. До пластмас досить часто застосовують опорядження дослідного 
впливу під кутом нахилу 5° або 45° до горизонталі. Опорядження впливу під кутом 5° 
використовують для мінімізації скупчення води при горизонтальних дослідних 
налаштуваннях. Припустимо застосування інших кутів для отримання результатів, що 
стосуються спеціальних цілей; наприклад, вертикальне налаштування досліджуваного 
впливу може знадобитися для моделювання умов на фасаді будівлі, в той час як 45° 

можна застосувати для порівняння з наявними базами даних. 

b) Для отримання максимального річного сумарного сонячного 

випромінювання в місцях піддання впливу на широтах до 20° від екватора 

кут нахилу регулюють так, щоб він збігався з широтою даної ділянки 

місцевості. 

c) Для отримання  максимального річного сумарного сонячного 

випромінювання в місцях піддання впливу на широтах, вищих за 20° від 
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екватора, кут нахилу регулюють відповідно до широти даної ділянки 

місцевості мінус від 5° до 10°. 

6.2 Ділянка на місці дослідження впливу 

Випробувальні пристосування мають бути розташовані таким чином, 

щоб на жоден зразок не потрапляла тінь, коли кут підйому сонця дорівнює 

або перевищує 20°. 

Крім того, для деяких застосувань може бути бажано включити 

дослідження впливу на неочищених ділянках у джунглях або лісових 

районах, щоб оцінити вплив біологічного росту, термітів і гниючої 

рослинності. При виборі таких ділянок на місці необхідно подбати про те, 

щоб: 

a) неочищена ділянка дійсно відображала загальний стан довкілля; 

b) ані устаткування дослідження впливу, ані шляхи доступу на 

ділянку не спричиняють істотного впливу на довкілля і не змінюють його. 

Для отримання найбільш надійних результатів бажано переважно 

проводити дослідження впливу на дослідних ділянках в різних 

середовищах, зокрема, максимально наближених до передбачуваних 

умов використання. Настанови щодо кліматичних умов наведено у 

додатку A ISO 877-1:2009. 

 

7 ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ  

7.1 Загальні положення 

Стадії впливу, на яких визначають зміни властивостей 

випробовуваного зразка, слід обрати за однією з наступних характеристик. 

7.2 Тривалість впливу 

Етапи впливу мають бути визначені з точки зору тривалості впливу, 

вираженої, якщо не зазначено інше, будь то у місяцях (наприклад, 1,3, 6, 9 

тощо), або у роках (наприклад, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, тощо). 



прДСТУ EN ISO 877-2:202Х 

8 

При проведенні випробувань за методом A або B результати для 

етапів впливу тривалістю менше одного року будуть залежати від сезону, 

в якому було досліджено вплив. При розбивці на більш тривалі етапи 

впливу сезонні ефекти будуть усереднені, але результати все одно 

можуть залежати від конкретного сезону, в якому розпочато дослідження 

впливу (наприклад, чи було розпочато піддання впливу навесні або 

восени). 

7.3 Вплив сонячного випромінювання 

Згідно з 8.3 ISO 877-1:2009. 

 

8 ПРОЦЕДУРА 

8.1 Монтаж випробувальних зразків 

8.1.1 Загальні положення 

Загальна інформація про монтаж випробувальних і контрольних 

зразків наведена у 9.1 ISO 877-1:2009. 

8.1.2 Метод А 

Зразки прикріплюють до стійки з відкритою тильною частиною або 

стійки з підложкою, як зазначено у 9.1 ISO 877-1:2009. Якщо не вказано 

інше, використовують стійку з відкритою тильною частиною. 

8.1.3 Метод В 

Зразки, що піддають впливу відфільтрованого склом сонячного 

випромінювання, встановлюють відповідно до загальних процедур, 

наведених у 9.1 ISO 877-1:2009, при чому переконуються, що вони 

встановлені в межах області, згідно з 4.3, і що відстань між поверхнею 

зразка і скляною кришкою становить не менше ніж 75 мм, але не більше 

ніж 300 мм. Щоб звести до мінімуму затінення зверху і від бічних сторін 

дослідного короба, корисна площа досліджуваного впливу під склом має 

бути обмежена площею скляної кришки, зменшеною на подвоєну відстань 

від кришки до зразків. 
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8.2 Монтаж стандартних зразків (у разі їх застосування) 

Згідно з 9.2 ISO 877-1:2009. 

8.3 Кліматичні спостереження 

Згідно з 9.3 ISO 877-1:2009. 

8.4 Піддання випробовуваних зразків впливу 

8.4.1 Загальні положення 

Загальні положення наведено у 9.4 ISO 877-1:2009. 

8.4.2 Метод А 

Періодично перевіряють зразки, щоб переконатися, що вони 

належно закріплені на дослідній стійці. Якщо подібне зазначено, зразки 

промивають відповідно до процедури, описаної в технічних умовах, яким 

ви наслідуєте. Якщо передбачено  промивання зразків під час впливу, 

детальна інформація про процедуру промивання має бути включена у 

протокол випробування. 

8.4.3 Метод В 

Зовнішню поверхню скляних кришок, що використовують за       

методом В, очищують через регулярні проміжки часу, а також відразу 

після штормів, які могли нанести бруд, пісок або сміття. Також періодично 

очищують нижню сторону скляних кришок, для видалення пилу і випоту 

зразків. Очищують водою і насухо протирають. За взаємною згодою 

зацікавлених сторін може також бути погоджена періодична 

промивка/витирання пилу для видалення небажаного засмічення зразків 

під час досліджуваного впливу. 

8.5 Визначення змін властивостей 

За необхідності див. 9.5 ISO 877-1:2009 для отримання загальних 

вказівок щодо визначення властивостей до і після впливу. 
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9 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

9.1 Визначення змін властивостей 

Зміни у властивості або властивості, що представляють інтерес, 

переважно мають бути виражені відповідно до процедур і методів 

випробувань ISO (див. ISO 4582). 

9.2 Кліматичні умови 

Інформація про різні кліматичні спостереження, які можуть бути 

використані для опису умов під час впливу, наведена у 10.3                          

ISO 877-1:2009, а інформація з розбиття на класи клімату — у додатку A   

ISO 877-1:2009. 

 

10 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Загальні вимоги наведено у 11 ISO 877-1:2009. 
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