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1.

WSTĘ:P

1.1. Przedmiot normy . Przedmio tem normy jest
metoda oz nacza nia świat ł oczu ło ści kauczuków butadienowo-s tyrenowych światłoodpornych .
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Normę
naje ży s tosować przy sporządzaniu i wulkanizacji wzorcowych mieszanek gumo\:Vych oraz oznaczaniu świa
tłoodp o rności
kauczuków butadienowo-styrenowych
stabilizowanych niebarwiącymi stabi li zatorami.
2. METODA OZNACZANIA

-

urządzenia

nośc i

względnej

do utrzymywania w komorze wilgot60 + 5% z dqkładnością wskazania

+2% ,
- urządzenia do zraszania próbek wodą,
- źródła pr~mieniowa 'nia świetlnego lampa
ksenonowa wraz z kompletem specja lnych filtrów
z cieczy lub szkła. Lampa ta powinna: zapewnić równomierny strum i eń energii cieplnej o gęstości 0,55
+0,05 kal/cm 2 . min w zakresie ultrafioletowej części
widma (długość fali 300 -;- 400 nm).
Dopuszcza się stosowanie łukowych lamp świetl
nych. Do badań rozjemczych należy s to sować lamp ę

2. 1. Skład, wykonywanie i wulkanizacja wzorcowej ksenonową·
b) Kolorymetr fotoelektryczny leukometr do
mieszanki gumowej or.az przechowywanie kształtek wulokreślenia stopnia białości wulkanizatu.
kanizatu - wg PN-87/C-04258/04 rozdz. 4.
1
2.2.4. Wykonanie oznaczania. Pomiar stopnia biało
2.2. Oznaczanie światłoodporności.
2.2.1. Zasada oznaczania pole.ga na oznaczaniu bia- ści wyciętych kształtek należy wykonać aparatem wg
2.2.3b) przez porównanie ich z wzorcem odpowiadają
ł ośc i próbki przed i po naświetlaniu lampą ksenonową
i porównaniu jej z wzorcem od p owiadającym białością cym białością siarczanowi barowemu.
Kształtki umieszczone w ramkach należy włożyć do
sia rczanowi barowemu.
. 2.2.2. Przygotowanie próbki do badań. Z próbki zwul- przyrządu wg 2.2.3a) i naświetlać przez 20 h .
Dopuszcza się stosowanie przerw w naświetlaniu
kani zowanej wg 2. l nale ży wyciąć nie mniej niż dwi e
kształtki o wymiarach dostospwa nych do wymiarów . z tym , że łączny czas naświetlania powinien wynosić
ramki i uchwytów przyrządu do naświetlania wg 20 h.
2:2.5. Obliczanie wyników. Odporność na światło (X)
2.2.3a).
2.2.3. Przyrządy do oznaczania
obliczyć w procentach wg wzoru
a) Przyrząd do naświetlania wulkanizatu (Xenotest)
b . 100
x= - powini en być zb udowany w taki sposób, aby umożliwił
a
uzysk iwani e i utrzym ywanie stałych sztucznych warunw którym:
ków klimatycznych nie krócej niż przez 20 h.
a - białość próbki przed naświetlaniem mierzona
Prz y rząd sk łada się z:
względem wzorca siarczanu barowego, %,
'- bębna z kasetami lub uchwytami do zamocowab
białość próbki po naświetl a niu mierzona wzglę
nia pró bek,
- czujników do pomiaru temperatury i wilgotności
dem wzorca siarczanu barowego, %.
2.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią artymepowietrza wewnątrz komory,
- komory ze źródłem promieniowania świet lnego ; tyczną nie mniej niż dwóch wyników otrzymanych
- urządzenia do utrzymywania w komorze wyma- z badania tej samej próbki wulkanizatu, różniących się
między sobą nie więcej niż o 5 jednostek.
,
ganej temperatury z dokładnością do +2°C,
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dodatkowe do BN-88/6031-05

i NFORM AC.JE DODATKOWE
I. Instytucja opmc owuj ą c a no rmę ._- Oś rodek Badawczo- Rozwojowy Ka uczuków i T worzyw Szt ucznyr.h , Ośw i y ci m.
2. ist otne zm iany w st osu nkii do BI~-'13/6()31·"OS . Wymagan ia
d o t ycz~lce skladu, wykon ywan ia i wulka n izacji wzorcowej mieszanki
gu mowej oraz przechowywan ia k s zta łte k wu lka ni za tu - wg PN-871
C-04258/04.
3. Normy ~w i ązane
PN -871C-04258/04 Wzorcowe mi esza nk i gu mowe. Ka uczuk i bu ta dienowo-styrcllowe i· a-mctyloslyrcno we. Skład , wyko n ywa nie,
wa !"lin ki wulk a ni za cji i bada nia właści wości
4. Normy mi ędzynarodowe i zagraniczOle
ISO 4892 - 198 1 Plastics - Meth od s or cxpos ure to laborato ry light

sources - no rma zgodna w zak resie stoso wania lampy ksenonoweJ.
Anglia BS 2782: Part 5: Method 540B : 1982 Plastics. Part 5: Optica l
and co lo ur properties, weatherin g. Method 540B : Methods to
laborato ry, (xe non arc lamp, enclosed carbon arc lamp, open-name carbon arc la mp, nuo rescent tube la mps)
RFN DIN 53 388-1984 PrUfung von Kunststorfen und Ela stomeren.
Bleichtung im Naturversuch unter Fensterglas
5. Autorzy projektu normy .,- mgr in ż. Barbara Ka miń ska-Cichy ,
Bartnik - Oś rodek Badawczo-Rozwojowy Ka uczuków
Two rzyw Winylowych , O ś wi ęc im .

M a łgo rza ta

