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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 877-3:202Х                        

(EN ISO 877-3:2018, IDT) «Пластмаси. Методи випробування на вплив 

сонячного випромінювання. Частина 3. Посилений вплив концентрованого 

сонячного випромінювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний 

щодо EN ISO 877-3:2018 (версія en) «Plastics — Methods of exposure to 

solar radiation — Part 3: Intensified weathering using concentrated solar 

radiation (ISO 877-3:2018)». 

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 877-3:2018 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 3. Посилений вплив концентрованого сонячного 

випромінювання 

 

Plastics 

METHODS OF EXPOSURE TO SOLAR RADIATION   

Part 3. Intensified weathering using concentrated solar radiation 
                                                                                                                         

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт визначає метод впливу на пластмаси концентрованого 

сонячного випромінювання з використанням відбиваючих концентраторів 

для прискорення процесів вивітрювання. Метою дослідження є оцінка змін 

властивостей, що настали після певних етапів такого опромінення. 

Відбиваючі концентратори, що використовуються в цих дослідах, іноді 

називають «рефлекторами Френеля», оскільки за поперечним перерізом 

масив дзеркал, задіюваних для концентрації сонячного випромінювання, 

нагадує поперечний переріз лінзи Френеля. 

Загальні вказівки щодо сфери застосування серії ISO 877 наведено в 

ISO 877-1. 

Примітка. Додаткова інформація про піддання концентрованому сонячному 

впливу, включно частковий перелік стандартів, у яких його зазначено, наведена в 
бібліографії. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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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 877-1 Plastics — Methods ofexposure to solar radiation — Part 1: 

General guidance 

ISO 877-2 Plastics — Methods ofexposure to solar radiation — Part 2: 

Direct weathering and exposure behind window glass  

ISO 4892-1 Plastics — Methods ofexposure to laboratory light sources — 

Part 1: General guidance 

ASTM G90 Standard Practice for Performing Accelerated Outdoor 

Weathering of Nonmetallic Materials Using Concentrated Natural Sunlight 

ASTM G179 Standard Specification forMetal BlackPanel and White Panel 

Temperature Devices for Natural Weathering Tests. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 877-1 Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного 

випромінювання. Частина 1. Загальні положення 

ISO 877-2 Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного 

випромінювання. Частина 2. Безпосередній вплив природних факторів та  

вплив за віконним склом 

ISO 4892-1 Пластмаси. Методи випробування на вплив 

лабораторних джерел освітлення. Частина 1. Загальні положення 

ASTM G90 Стандартна практика проведення прискореного 

атмосферного впливу поза приміщенням на неметалеві матеріали з 

використанням концентрованого природного сонячного світла 

ASTM G179 Стандартна специфікація  температурних приладів  

металевих чорних і білих панелей для випробувань на природний 

атмосферний вплив. 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Цей стандарт не містить спеціалізовано оговорених термінів і 

визначень. 

Для використання в цілях стандартизації ISO та IEC підтримують 

термінологічні бази даних за такими адресами: 

— IEC Electropedia: доступно за посиланням 

http://www.electropedia.org/  

— Онлайн-платформа для перегляду ISO: доступна за посиланням 

https://www.iso.org/obp. 

 
4 ПРИНЦИП 

У цьому стандарті описано метод прискореного впливу природних 

факторів шляхом концентрованого впливу сонячного випромінювання на 

пластмаси. Загальні вказівки наведено в ISO 877-1.  

 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Загальні вимоги 

Загальні вимоги наведено в ISO 877-1. 

Усі параметри стосовно пристрою, що концентрує сонячне 

випромінювання, роботи пристрою та вимірювань сонячного 

випромінювання в зоні випробування зразка мають відповідати вимогам 

ASTM G90. Щодо принципових схем двох типів випробувального 

обладнання див. рисунки 1 і 2. 

http://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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Умовні познаки: 

1 — повітряна камера; 

2 — повітродувка; 

3 — ротор в зборі; 

4 — відхилювач потоку повітря; 

5 — А-видна рама; 

6 — дзеркало; 

7 — коробка передач для підйому; 

8 — щогла для ручного регулювання висоти; 

9 — перемикач потоку повітря; 

10 — форсунки для розприскування води; 

11 — диск зчеплення для підйому приводу; 

12 — сонячні батареї з затінювальним ковпаком; 

13 — захисні дверцята зразка; 

14 — механізм розблокування дверцят. 

Рисунок 1 — Принципова схема випробувального обладнання з 

однокоординатним стеженням і ручним регулюванням висоти 
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Умовні познаки: 

1 — повітряна камера; 

2 — повітродувка; 

3 — ротор в зборі; 

4 — поворотна платформа в зборі; 

5 — А-видна рама; 

6 — дзеркало; 

7 — коробка передач для підйому; 

8 — блок керування; 

9 — коробка передач азимутального приводу; 

10 — перемикач повітряного потоку; 

11 — форсунки для розприскування води; 

12 — диск зчеплення для підйому приводу; 

13 — сонячні батареї з затінювальним ковпаком; 

14 — захисні дверцята зразка; 

15 — механізм розблокування дверцят; 

16 — відхилювач потоку повітря. 

Рисунок 2 — Принципова схема випробувального обладнання з 

двокоординатним стеженням 
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5.2 Прилад для вимірювання кліматичних факторів 

Згідно з ISO 877-1. 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

Згідно з ISO 877-1. 

Примітка. У разі використання зразків неправильної форми, це може негативно 

вплинути на потік повітря та охолодження зразка. Крім того, опромінення не буде 
рівномірним на всіх поверхнях зразка такої форми. 

 

7 УМОВИ ПІДДАННЯ ВИПРОБОВУВАНИХ ЗРАЗКІВ ВПЛИВУ  

7.1 Орієнтація дзеркал  

Для отримання конкретної інформації щодо орієнтації дзеркал 

зверніться до ASTM G90. 

7.2 Місце проведення випробування 

Пристрої для концентрації сонячної енергії на принципі рефлекторів 

Френеля, є найефективнішими в місцях, що отримують щонайменше             

3500 годин сонячного світла на рік і де середня денна відносна вологість 

менша ніж 30 %. 

Стандарт ASTM G90 містить вимоги щодо середнього відношення 

прямого сонячного випромінювання на місці опромінення до глобальної 

величини стандартного сонячного опромінення. 

Примітка. У регіонах, які отримують 3500 годин сонячного опромінення та де 

середня денна відносна вологість менша ніж 30 %, середнє співвідношення прямого 
сонячного випромінювання до глобального стандартного сонячного опромінення 
становить не менше 0,75. Території, що відповідають цим критеріям, мають мінімальну 
дифузну складову сонячного випромінювання  (випромінювання неба). Використання 
пристроїв для концентрування сонячної енергії за принципом рефлектора в областях, 
характеризованих від помірного до високого ступенями розсіювання сонячного 
опромінення істотно знизить кількість УФ-випромінювання, що впливає на 
досліджуваний зразок-мішень. Помірний або високий рівень вологості та вологомісткі 
повітряні суміші міського походження призводять до розсіювання прямого компонента 
сонячного випромінювання так, що ультрафіолетове випромінювання розсіюється 
всередину напівсферичного небесного куполу і стає недоступним для фокусування 
дзеркалами на поверхні мішені-зразка. Це показано на рисунку 3. Крім того, 
використання відбиваючих сонячних концентраторів у регіонах з помірним і високим 
розсіюванням сонячного випромінювання може дати різні індекси стабільності 
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матеріалів порівняно з опроміненнями, проведеними відповідно до ISO 877-2, через 

відмінності в УФ-випромінюванні. 

7.3 Контроль температури 

Пристрої для концентрування сонячної енергії оснащені 

вентилятором для охолодження зразків. Для більшості матеріалів 

температура зразків, як правило, на 10 °C вища за максимальну 

температуру, якої було б досягнуто, якби ідентичний зразок піддавався 

прямому впливу сонячного випромінювання (без концентрації) при 

прямовисному спрямуванні протягом того ж часу. 

Якщо потрібен більш точний контроль температури зразка, можна 

контролювати температуру чорної або білої панелі, температуру чорного 

або білого стандартного термометра, температуру конкретного зразка, 

температуру повітря або температуру за даними дистанційного датчика, 

що використовують для моніторингу та як вхідна для контролю 

температури зразка. Якщо цей показник використовують, вносять дані 

контролю температури та будь-які помічені відхилення до протоколу 

випробувань. 

Використання цього методу контролю температури може дати 

результати, які не є еквівалентними типовому впливу концентрованого 

сонячного випромінювання, і може вимагати більш тривалого 

випромінювання для отримання такого ж ступеню погіршення 

властивостей. 

Якщо не зазначено іншого, у разі потреби вимірювання температури 

чорної або білої панелі, панелі мають бути сконструйовані, калібровані та 

утримувані відповідно до ASTM G179. За відсутності інших вказівок, якщо 

потрібне вимірювання стандартної температури чорної або білої панелі, 

вони мають бути сконструйовані та обслуговувані відповідно до                

ISO 4892-1. 

Примітка. У разі використання стандартної температури чорного кольору, така 
температура буде вищою за температуру, котру вказує чорний термометр за типових 
умов випробування. 
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Контроль нічної температури, як правило, не здійснюють. За погодженням 
зацікавлених сторін, для контролю нічної температури можуть використовуватися 
джерела тепла, розміщені за зразками. У разі таких вимірювань, метод, застосовуваний 
для контролю нічної температури, має бути зазначено у звіті про випробування. 

 

 

Умовні познаки: 

1 — повітряна камера (вид з торця); 

2 — зразок-мішень; 

3 — досліджуваний зразок; 

4 — пласке дзеркало; 

5 — дзеркальна вистилка; 

а) центр ваги та обертання; 

b) пряма складова сонячного випромінювання; 

c) дифузна складова сонячного випромінювання (випромінювання неба). 

Рисунок 3 — Відбиваючий механізм у пристрої для концентрування 

сонячного випромінювання 

 

7.4 Рівень опромінення 

Вимірювання загального сонячного випромінювання та сонячного 

ультрафіолетового випромінювання для визначення ступеню впливу 



прДСТУ EN ISO 877-3:202Х 

9 

концентрованого сонячного випромінювання описано в ASTM G90. Ступінь 

інтенсивності впливу можна варіювати, змінюючи кількість дзеркал, що 

використовують в пристрої. Це також змінить температуру зразка. 

Будь-які зміни умов впливу для зміни якості опромінювання в зоні 

випробувального впливу, а також метод, що використовують для 

розрахунку або вимірювання зміненого рівня опромінення, мають бути 

повністю описані в звіті випробування. 

Такі видозміни відповідно змінюватимуть час, необхідний для 

отримання однакового спрямованого випромінювання у пристроях, які 

використовують усі дзеркала, і можуть не дати еквівалентного результату 

за однакового спрямованого випромінювання. 

 

8 ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ 

8.1 Загальні положення 

Оскільки кількість сонячного випромінювання є одним з 

найважливіших факторів руйнування пластмас з причини впливу 

атмосферних факторів, етапи здійснення впливу, якщо не зазначено інше, 

слід визначати з точки зору загального сонячного випромінювання, впливу 

сонячного УФ-випромінювання або сонячного УФ-випромінювання у вузькій 

смузі пропускання. 

8.2 Вплив сонячного випромінювання 

8.2.1 Настанови щодо вибору ступеню впливу  

Для керівництва щодо вибору ступеню опромінення в таблиці 1 

наведено середньорічне сумарне сонячне випромінювання та сонячне 

ультрафіолетове випромінювання для дослідних ділянок у південній 

Флориді та в центральній пустелі Арізони. Ці дані можна використовувати 

як «еквівалентний стандартний рік» для встановлення бажаних ступенів 

опромінення (наприклад, ступінь опромінення 305 МДж/м2 загального 
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сонячного ультрафіолету від 295 нм до 385 нм може використовуватися 

для моделювання опромінення протягом одного року під кутом широти в 

південні Флориді, проведеного відповідно до ISO 877-2:2009, метод А). 

Таблиця 1 — Середнє річне загальне сонячне і загальне сонячне 

ультрафіолетове опромінення для випробування, здійснюваного під кутом 

нахилу, рівним куту широти південної Флориди та центральної пустелі 

Арізони 

Місце розташування Середнє річне спрямоване випромінювання 

під кутом нахилу, що дорівнює широті 

розташування дослідної ділянки 

Загальне сонячне 

опромінення, МДж/м2 

Загальне сонячне 

ультрафіолетове 

опромінення (295  нм 

– 384 нм), МДж/м2 

Південна Флорида 6310 305 

Центральна Арізона 8240 340 

Примітка. Традиційно використовують УФ-радіометри розрізнювальної здатності 
від 295 нм до 385 нм. Використання радіометрів з іншою характеристикою вимірювання 
(наприклад, радіометрів, які вимірюють до 400 нм) може призвести до впливу                      
УФ-випромінювання, що на (25 – 30) % вище, ніж вплив УФ-випромінювання, 
визначений за допомогою радіометрів, які вимірюють лише до 385 нм. Див. додаток А 
ISO 9370:2017 для отримання додаткової інформації про відмінності у вимірюванні 
повного впливу сонячного УФ-випромінювання між радіометрами для оцінки повного 
ультрафіолетового випромінювання, що мають відмінності в довгохвильовому            
УФ-вимірюванні. 

Ступінь прискорення для випробувань, проведених відповідно до 

цього стандарту, залежить як від складу матеріалу, так і від пори року. 

Вміст ультрафіолету у досягаючому землі сонячному випромінюванні 

залежить від пори року. Таким чином, опромінення, розпочате восени або 

взимку, займе більше часу для накопичення зазначеного спрямованого 

випромінювання, ніж опромінення, розпочате навесні або влітку. 
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8.2.2. Інструментальне вимірювання впливу сонячного 

випромінювання 

Загальні настанов наведено у ISO 877-1  

8.2.2.1. Загальне сонячне випромінювання 

Згідно з ASTM G90.  

8.2.2.2.Вплив випромінювання в певних діапазонах довжин 

хвиль 

Згідно з ASTM G90. 

 

9 ПРОЦЕДУРА 

9.1 Встановлення випробувальних зразків 

Загальна інформація щодо встановлення випробувальних зразків 

наведена у ISO 877-1. Зразки розташовують так, щоб поверхні, що 

підлягають випробувальному впливу, були обернені до дзеркал сонячного 

концентратора. 

Випробувальні зразки встановлюють у відповідну випробувальну 

рамку в такий спосіб, щоб мінімізувати приховання поверхні будь-якого 

випробовуваного зразка використовуваним затискним кріпленням. 

Для випробувальних конструкцій без опори зразки встановлюють в 

рамці приблизно на 5 мм від цільової дошки  так, щоб поверхні зразків були 

звернені до дзеркал. Зразки розташовують таким чином, щоб залишався 

зазор між отвором для подачі повітря та рамою. Відхилювач потоку повітря 

машини регулюють так, щоб забезпечити зазор від 10 мм до 14 мм між 

відкритими поверхнями зразків та крайкою вiдхилювача повітря. 

Для ізольованих, закріплених експозицій, зразки встановлюють в 

тримачі зразків із закріпленими на них ізоляційним, водостійким 

матеріалом (наприклад, фанера для конструкцій поза приміщенням 

товщиною 12 мм). 

Для концентрації сонячних променів загальна товщина зразка 



прДСТУ EN ISO 877-3:202Х 

12 

(включно будь-який матеріал підкладу) має бути обмежена з метою 

забезпечення належного охолодження. Максимальна товщина зразка або 

зразка плюс матеріал підкладу не повинна перевищувати 13 мм. 

9.2 Монтаж еталонних матеріалів (якщо такі використовують) 

Згідно з ISO 877-1. До кріплення зразків еталонних матеріалів 

застосовні ті ж самі вимоги, що описано в 9.1.  

9.3 Кліматичні спостереження 

Згідно 3 ІSO 877-1. 

9.4 Піддання випробовуваних зразків впливу 

9.4.1 Загальні положення  

Проведення всіх впливів та налаштування сонячного концентратора 

здійснюють згідно з ASTM G90.  

9.4.2 Цикли випробувального впливу  

Цикл випробувального впливу вибирають відповідно до бажаної 

кількості розпиленої води з циклів, наведених у таблиці 2. 

Таблиця 2 — Цикли розприскування води, що використовують з 

концентраторами-рефлекторами Френеля  

№ циклу Опис 

1 8 хвилин розприскування, 52 хвилини просушування 
(під час опромінення) плюс три нічних 
розприскування тривалістю по 8 хвилин (о 21:00, 
24:00 та 03:00 ) 

2 3 хвилини розприскування, 12 хвилин просушування 
(лише з 19:00 по 05:00, тобто без розприскування 
вдень ) 

3 Без розприскування 

Інше За погодженням сторін можуть бути також 
застосовані інші цикли розприскування 

    Примітка. Типове використання циклів наступне: 

— цикл №1: випробування більшості зразків пластмас; 
— цикл № 2: випробування пластмасових зразків, які початково мають 

високий блиск, наприклад, матеріали для автомобільної оптики, прозорі листи 
тощо; 

— цикл № 3: випробування під склом, випробування ламінованого 
пластиком скла, випробування тільки на вицвітання та випробування внутрішніх 
кришок сонячних колекторів гарячої води. 
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9.4.3 Випробування зразків, захищених склом  

При застосуванні циклу 3 для випробування захищених склом зразків, 

характеристики використовуваного скла повинні відповідати стандарту              

ISO 877-2. Крім того, при здійсненні випробування впливу на зразки під 

склом, потік повітря через зону впливу на зразок має бути встановлений 

якомога вищим, щоб запобігти нереалістичним температурам зразків, які 

піддають впливу за склом. Нарешті, пропускна здатність 

використовуваного у випробуваннях скла має бути включена в протокол 

випробувань. 

 

10 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

10.1 Визначення змін властивостей 

Якщо предмет зацікавлення при дослідженні складають  зміни у 

властивостях, такі зміни переважно повинні бути виражені відповідно до 

процедур і методів випробувань ISO (див. ISO 4582).  

10.2 Кліматичні умови 

10.2.1 Загальні положення 

Загальну характеристику клімату на місці опромінення за класами, 

типами та особливими умовами доповнюють наступні детальні 

спостереження. 

10.2.2 Температура 

Згідно з ISO 877-1.  

10.2.3 Відносна вологість 

Згідно з ISO 877-1.  

10.2.4 Рівні (значення) ступеню впливу 

Для визначення рівнів опромінення обчислюють вплив сонячного 

випромінювання Hs, загальний вплив сонячного УФ-випромінювання або 

вплив УФ-випромінювання у вузькій смузі пропускання, у джоулях на 

квадратний метр, для випробуваних зразків, використовуючи таке 
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рівняння: 

    𝐻𝑠 =  M𝜌𝑠 ∑ 𝐻𝑑

𝑁

1

,        

де М — кількість дзеркал;  

              ρs – середнє дзеркальне відбиття Сонця при середньому куті 

падіння на дзеркала (оптична система) для відомого середнього 

спектрального розподілу сонячної енергії в день рівнодення; 

             N – кількість днів опромінюючого впливу; 

             Hd — це загальний добовий вплив сонячного випромінювання, 

виміряний у полі зору 6° за допомогою радіометрів, які відстежують сонце в 

тій самій конфігурації, що й представлена дослідним пристроєм. Для оцінки 

сумарного сонячного випромінювання використовують піргеліометр. Щодо 

сонячного ультрафіолетового випромінювання використовують 

широкосмуговий УФ-радіометр для вимірювання глобального сонячного 

ультрафіолету, а широкосмуговий УФ-радіометр із затіненим диском 

використовують для вимірювання дифузного сонячного                                     

УФ-випромінювання. Пряме сонячне УФ-випромінювання визначають 

шляхом віднімання дифузного  ультрафіолету від загального сонячного 

УФ-випромінювання. Детальні вказівки наведено в ASTM G90. 

10.2.5 Опади 

Згідно з  ISO 877-1. 

10.2.6 Тривалість вологості 

Згідно з  ISO 877-1. 

10.2.7 Інші спостереження 

Згідно з  ISO 877-1. 

 

11 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Згідно з ISO 877-1. На додаток до інформації, яку вимагає ISO 877-1, 

у пункті d) повідомляють наступне (деталі впливу): 
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1) застосований цикл розприскування води; 

2) пропускна здатність скла, яку використовують для дослідження 

впливу під склом випромінювання від 300 нм до 700 нм; 

3) у разі  застосування контролю температури, тип термометра, який 

використовують для контролю температури: 

— чорний стандартний термометр (вказують опис термометра та 

спосіб кріплення); 

— чорний панельний термометр (вказують опис термометра та спосіб 

кріплення); 

— термометр вимірювання температури зразка (вказують опис 

термометра та спосіб його кріплення); 

— термометр вимірювання температури повітря (вказують опис 

термометра та спосіб кріплення); 

4) у разі  застосування контролю температури, середнє значення та 

зміна контрольованої температури для кожної частини циклу (денного та 

нічного); 

5) у разі  застосування контролю опромінення, відсоток 

максимального застосованого опромінення (це можна зазначити через 

кількість задіяних дзеркал від загальної кількості дзеркал у пристрої). 
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