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1.

1.1. frzedmiot pOrmy , Przedmiotem

WSTłP

Jest metoda przyspieszonego badania odpor no~ol barwy materiałów podłogo.ych z t.orzyw
sztuoznych na działanie sztuoznego świa
tła dziennego - keenono.ego w porównaniu z
odpornościo wzorców ośmiostopnioweJ
ekali
.leb1eskieJ.
no~

lIetod ',i badania nal"y stosować w oelu.
barwy /barwników. tworzywa/ rótDych aateriał6w

1.2. Zakrea stosowapia. 11tody •

- porówna.ozeJ oceny odpornośoi
pQdłog~
w;yoh,
- et.ierdzenia zgodności z przedmiotowymi wymaganiami technicZDYmi.
- przewidywania trwałośoi barwy materiałów podłogowych w .arunkaoh ,keploatacyJD1oh.
Prze.idy.anie trwałości barwy ma cbarakter orientacYJD1 ••właszcza dla ni.szJo~ trwałości barwy. ze wzglOdu na zmienność warunk6. atmosferycznycb i klimatycznycb.
z tworzyw sztucznycb na działanie
ś.iatła Jest to zdolność do zachowania pierwotnej barwy po upływie
okr.ślO8ego Ozaau
działania naturalnego lub e~tuoznego światła dziennego.
1.3.

Określenie.

Odporność materiałów podłogowycb

1.4. Jorey z.iazlPe
PB-11/o-S9036
Tworzywa eztuozne. Badanie odporności na etarzenie w aztuoZD1ob~
rUnkaob kl1aatycznyo~
Ile t ody badań wyrob6w wlókienniczycb ••yznaozanie odpornośoi 'J8arwieI'" Szara skala do ooeny zmiany barwy
lIetoda bada6 wyrobów .łókienniczycb. Wyznaczanie odporności.,~
.ie6 na światło dzienne

2. UzgD! BADAi
~.J.

Zapada badapia. Próbki badanego materiału podłogowego oraz wzoroe o'-iostopn~
.ej ekali niebieskiej poddaje eio naświetlaniu światłem lapay keenonoweJ. przetiltrowanya dla uzyskania warunków naświetlania ~ewnotrz pomieezoze6 /"pod szkłem"/. 04porn~'ć
barwy badanego materialu określa aiO tym numerem .zorca ekali niebieskieJ,kt6ry wykazał
ten ssa _topień •• iany barwy /kontraatt ~1ł4ay ozośoio naświetlon. i
nienaświetloni

IJrSfi'!Uf' TECBllnI BUDOWUIEJ
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co obr6bka badanego
stajace odporność na

materiału.

Wzorce skali niebieskiej od Nr 1 do Nr 8 wskazuje wzra-

światło.

~.~. Aparatąra.mater1ałv

R2m°cnicz2

2.2 . 1. Aparat sztucznej pogodY tyPU
wymaganiom określonym w PN- 71/C-89038 .

2.2.2. izp~ce
w PN-6J/P-04909.

ośm1 o st o gnio!eJ

skali

Xenotęst

nieb~ esk1ej

z lampe ksenonowe powinien

powinny

Qdpowiadać

odpowiadać

ust aleniom podanym

2.2.J. WZOl'C.owa skala ezą,ra wg PN-63/P-04906 do oznac zania kontrastu
tlone i nienaświe tlone częście pr6bki.

pomiędzy naświ~

,.J. Przygotowanie próbek do badaaia . Z badanych materiałów podłogowych ora ~ ośmi u
wzorców skali niebieskiej należy wycia ~ próbki w postaci pasków długości r6wnej szerokości noside ł aparatu Xenotest i szerokośc~ - !c · tr. iej szej n iż 10 mm. Szerokość próbek
badanego materia łu i wzor·~6w akali niebleeJs .:. J '1 powinna być jednakowa.
W przypa~ ku r6żni c w grubościach pr6b 6~ i wzorców na leży stosować podkładki wyr6wnujac e. Przygotowane próbki i wzorce należy umieścić w ś~odkowe j c zęści nosideł,pokrywa
jec około 80% ich powierzchn1.
W przypadku jednoczeBDego badania więk~zej liczby pr6bek wzorce skali niebieskiej
/naaz yte na bia;ły l:arton/ należy umieścić 11 oddzielnym nosid le, jak pokazano na rysunku.
Na przygotowane próbki i wzorce oala ty nałoży ć p1.enreze l'amk~ a l uminiowe, osłaniaje
ce brzegi pola noaidł na szerokości około 1 cm.

mr-73/6701-02
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ba4apia

i,i." largpki ek,polycji , c.a,ie naświetlenia lamP' kaenonowl. .osi418 • próbkami
i "oro..i Palety uai••SCI.Ć, kaaora. aparatu po uprsedn1a ,gttPnya -,eetara.niu palnika k.eponowego· , o,aei. 100 godz.~alnik ksenonowy pow1ni8D byó osłODioty układ •• tiltr6w, prlepuelolaj.c1D światlo o obarakter.Jatyoe spektralnej, odpowiadaj.o.j cbarakt'r.Je _
tl0' świ.tla 81oneoznego po pr,ejściu prz.z szklo okienue. Z'staw t1ltr6. dla .arunkó.
-pod elkl •• - nal.ty etosować .g 'skazań ·produoenta •
• 0,as1e ekapolyoji teaperatura pow ietrza, komorze powinna 'yn08ić JO ł 35°0, a ,ilcołDość ,zglodna JO ł 4~. Boaidla z pr6bkami 1 'zorcami pow1Dny obraoać 8iO wokół lampy
keeuonO'lfeJ, ale nie powiJmy obracać 8iO wok6ł swojej oei. Przy spełnian iu 'l!Je.runkcSli i Przl
intensywności promi.niowania, padaj.cego na powierzchnio pr6bek, r6.nGj 74 ! 4 oal/cm2 ,
godz. można na podetawie wynik6w badań, prze.idywać , przybliteniu trwałość barwy badanyob material6w podłogowycb , warunkaob eksploatacji, sto8ujao dane przedstawione. tablioy.
Ekspozyoja pr6bek powinna być prowad ;(. ,j,~ . " spos6b obgły Iz przerw8J:l1. tylkO na badanie
zmian barwy/. Warunki ekspozycji oraz C7- a o p~ncy lampy powinny być re jestrowane automatyczni •• Filtry nalety myć 00 JOO godz. pracy lampy ksenopowej wg wskazań producenta.
Łaozny czao praoy lampy ksenonowej nIe powinien przekraczać 1000 godz.
Dopuszoza s10
przvdłutenie
~za8U praoy lampy dop6ki opadek intensywności promieniowania ple przekracza
10$ wartości poczatkowej.
TrwałoŚć

Odporność
materiału

barwY do pierwszej zmiany wg
bieskiej

odpornoŚci

wzorców skali nie-

Czas do .ystspienia zauważalnej zmiany barwy, w zaletności od
uaytuo.ania pomieszczeń

r6wna od-

porności

wzoroa /
'
lir

południowe

w miejscach

w miejscach

bezpośred-

działania

niego padania słońca
1

2

3
4

5
6

7

8

1 dzień
2-4 dni
3-7 dni
12-23 dnl
2-3 mles.
2,5-5,5 miel
1 rok
4-5-5 lat

Ś" ia tła

wsohodnie i zachodnie
, miejacach
bezpośred-

r!3z- niego padar. ' " .1 s łońca
proszonego

_---'

ponihj
w a rtości

dla świ8Ua p6łnoonego

2 dni
4-8 dni
6-14 dni
1-1,5 mIes.
4-6 mlee .
5-11 mies2 lats
9-10 lat

p6łnocne

w miejscach

światła

działania

rozproszonego

ś" ia tła

roz- '

proezonęgo

6 dni
i>onHej
wartośoi

dla świaUa p6łnocnego

Czas ekapozycj i , Jtt-

notekście

450/14+ 4

oa1/ omOZ godz.
godz.

doby

1
1, 5

0,04
0,06
0,25
0,7
2,5
5

12-24 dni
0.5-1,5 mles
6
17
2-4,5 miee
1-1,5 roku 60
1,5-3 lat 1.17
ea 6 lat 326
ea 30 lat ~300

lIdIa wzoroa 1 ,2, .1 podane wartości dotyo~a pkreeu słonecznej pogody,
z przewago słoneoznej pogody lokres wiospa-Iato/

a

dla " .oroa

13,5

54

nr
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. Ekspozyojo badanyot pr 6bek pro,adz16 nalety dop6ki barwa wsorcowa ~r 7 skali niebieskie j ni. ul.gni. zmianie. kontraśo i. r6wnym kontraetowi 4 skali szarej. J.'eli · • tJa
ozasie barwa badanych materiał6w ni. ulegnie zmianie. to ekspozycjo naletJ kontyDuowa6
dop6ki barwa .soroa Dr 8 skali Diebi.eltiej Die l.ieDi 81, w kontraśoie 4 akali lIare~,

Pp,t'pQlapl. dla og'ny odpornośgi barwy I por6wp'piu
, odporności, wzorc6w
IHU pieb1ukiej t _;yniki działania świaUa na badane aahrid;y po4łogow. i narcle akali niebi.aki.~ aprawd.a si~ na kolejn1ch wzorcach akali niebie.kiej przez
podnoszeni.
pra.słon;y alamiDiowe~ i określeni. stopnia sm1any barw1 Ikontrastul pom1~dz;y oloś01e nan1eUan, i nienaświetlan, wzoroa.
_ oelu unikniooia blOd6w optyczn,ch pr'1 oglodzlnach nalety stosować czarny ezablon a
otworem o powierzohni r6wnej obu ob8erwowan;ym powi.rzchnia. Inaświetlanej i nlenaświ e t lan~JI dan.co wzoroa lub badanego aaterialu podlogowego. Prs;y oceni. stopnia •• 1any bar'1 Ikontrastu! nalet;y pomocniozo poslugiwać 8iO szare skale wc PH-G3/p-04906 , pamiotaJ,o, aby por6wnywalne powierschni. byly oświ.tlan. p6łnocQ3a światlem dzi.nnys,padajeo,.
pod ket •• 45°. a obserwacje dokonywan. w kierunku prostopadlya do plaazolY.ny Pr6b~k.
Pierweze ooeno .mian, barw1 badany oh mat.ria16w dOkonywać nalety po wystopi.niu pierws •• J ._iany barwy wzoroa nr 4 skali niebieskie~ Iw kontraśo ie 04 skali szar'J/.Po 2 godL
aklimaty.acji pr6bek i wzorc6w w oiemni w warunkaoh laborator,Jjnyob powstałe zaiano barwy badaneco uterid.u naleły por6wnać ze zmianą bar.wy wzorc6w nr 1,2,3.4 akali niebi .. ki'J, splow1ał1oh w r6żnym stopniu Ikontraś c! I
o oznaczyć tym numerem
wloroa. któr,J
••i.nił barwo w tya s~ kontraście 00 baa~~y ~at .riał looena w8topna/.
Po te. nal.t, nałotyć nastopne prz.slono Idruge ramto alumin1owe/. zaslania~6 ofl okolo 1/3 upr.ednio naświetlanej powierzohni 1 ponowić naświetlani. do czasu. kie4J
.zorseo nr 6 skali ni ebieskiej wykate pi.rwsze, zau.atalne zmian~ barwy Ikontra8t 4 skali
asareJ/. Haświetlani. nal,ty przerwać, a próbki i wzorc. nalety akl1matyzować w ci.ani
Jak poprzednio i ponownie porównać zmian~ barw;y badanyoh materiał6w do zmiany bar~ .zo~
061. Katerialom, które nie zmienily barwy przy zmiar. _ barwy .żorca nr 4,a zmieniły sit
obecni. nadaj. si~ oceno 5 lub G zaletn1e od stopnia zmian, ~arwy lodpowiednio w kontraście ) lub 4 szarej okal!/.
Nastopnie należy naloiyć trzeci. przeołon~ Izasłan iaJece około 2/3 uprzedniO naświe
tloneJ powierzchnil i kontynuować naświetlania do czasu, at zorzec nr 7 wykaż. pierwsze
z.ian~ barwy Ikontrast 4 skali szareJ/. Po ozym naświetlanie naloty prserw ać, próbki akliaatyzować jak uprzednio i przeprowadzić ostateczn, oc.ne
odpornośc i barwy badanyob mat.riał6w,przyrównujeo stopi.ń Ikontrastl powstałej zmiany barwy danego
aateriału
do
zmiany barwy wzorców skali niobieskiej.
Oeent ostateczne przeprowauzać nalety w sposó~ nastopujeoya
al J.tel i badany material zmi.nił barw t w kontraście równym kontrastowi wzoroa nr 7 to
jego odporność wynosi 7.
bl Jeteli stopień Ikontrastl zmiany barwy dan.go ~~ teriału równy Jest zmianie barwy wzorca nr 7,ale wystepił wcześniej np. przy zmiani. wzorca nr 4. to odporność barwy tego mate~1ału wynoei 7/4/ . Oznacza to, te zmiana barwy badanego materialu,która .,etepila przy zmianie wzorca nr 4 ni. ul.gala powitk.z.niu w czasie dalszego naświetlania
do zmlany wzorca nr 7.
,
Ten sposób zapisu st08Uj9 slO ~o "zyst~lcb materiałów o odporności powytej 4,kt6rycb
,
\
.
pierwsza zmiana banfY. wyetep~to", pr~ o'zmiani. barwy dowolnego wz oroa ekali niebieskieJ, nie ulegnie powl~ksz.niu • cza8i e dalszego naświetlania.
cI Jotoli zmiana harwy badanego materUilu wyetopila przy zaianie wzorca nit8zego nit noruc nr 7 1 ulegla da l szemu powlłk~en1u, to odporność barwy tego materiału r6loa j.t
° odpornośo i t.go niiszego wzoroa. '
dl Jetell naświetlany materiał nle ~kazał zmiany barwy w ozasie naświ.tlania do z.iany
.zorca nr 1, to odporność barwy tego .. terialu jest .yt8za nit 7. Dla określenia odpornośoi barwy takiego materialu nale ty
kontynuować naświetlanie, at do wystopienla
zmiany barwy wzorca nr 8 w kontraśoie 4 skali szarej.
2.4.2.

BlI-73/6701-02
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Po .twierd.eniu smiaD7 barw7 wzoroa nr 8. nalet7 eprawdzi6 w jakia kontra4cie saieDila eio barwa badanego materiału podłogowego.
Jeteli zmiana ta równa jest kODtrastowi 4 ezarej skali. to aateria~ otrz7muje o~&
Jete l i natomia8t zaiana ta je8t wiOk.s. to odporDo'6 t ego materiału na leł7 prz7j.Ć jako ,lłk8z~ n~t 7, ale mniejsze nii 8 .
lIi.kiedy celowe jest przedłutenie naświetlania materiał6w
o ' ~pornośo1 7 w celu
.twierdzenia 0&7 ni. naetopuje dale.a ssiana iob barw7. Je6el1 salana ta a1e Daettp~
je - odporno'6 barw7 ooenia aio na 8/7.
2.4.3 , 74iaRx , ,,dada próbek. Obow1ezkowo po satońozeniu DaświeU'Dia.w nart ao'"
Do'oi w jego tralcoi •• naleiy saob•• rwować i slUlotowaeS .1Il1~ wygl.d\1 próbek jak: .lliaDa
poł78ku, wystŁpowania 8pOkania, deformacji. t6łkniocia lub zbr.zowieni • • pojawlenla si,
Da powiorzchni o8adu lub plam itp.

•

msJl..:.

celu przyblitonej oceny bal"lł o" "'"'''.H: oś o i materiału podłogowego w warunkaoh eksploatacyjnyoh na podetawie
danych
u2:'; skanych metod. prz7epieesoDego badania w warunkach laboratoryjnych nalety p08ługiwaeS 810 tabliot.
JI

Odpowiedniki cza80we szybkości zmian barwy pr6bek wyznaozone wg wzorców skali niebieskiej w warunkach naturalnych i sztucznycb odno8ze eio do klimatu umiarkowanego. tj.
o
na p6łnoc i na południe od 52 szerokośoi geografio znej Is wył.osenie. rejonu
nadmorskiego i g6rskiegol oraz do warunk6w ekspozyoJi przyspieezonej podan70b w 2.4.1.
2. 5. Protok6~ badani; powinien zawierać.
a/ nazwo i rodzaj b~danego materiału podłogow ego.
bl produoenta nr katal ogowy t barwo materiału.
o/ wa runk i ekspozycji 1 nazwo aparatu sztuoznej pogod7.
dl wyniki badania odporności barwy,
_/ zmiany .ygl~du pr 6bek po zakończeniu ekspozyoji.
fi daty rozpoozocia i za koń czenia b adan i ~,
g/ e.e ntualn~ opiniO 0 0 do trwał ośoi b~~:~ ~ określonyob
hl nazwisko i 1miO oraz podpis . ykonuJocego badania.

KOllT11:C

warunkaob ekeploataayjnyab.

