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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад ДСТУ Б EN 12087:201Х «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при 

тривалому зануренні» рийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 

12087:1997 Thermal insulating   productsfor building  applications. Determination of 

long term water absorption by immersion. 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, 

- ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», 

«Національний вступ», першу сторінку – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України. 

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті,  можна 

отримати у Головному фонді нормативних документів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Цей стандарт був підготовлений 

Технічним комітетом CEN / TC 88 

«Теплоізоляційні матеріали та вироби», 

секретаріатом якого керує DIN. 

 

Foreword 

 

This European Standard has been 

prepared by Technical Committee 

CEN/TC 88 "Thermal insulating 

materials and products", the secretariat 

of which is held by DIN. 

 

Цей стандарт повинен отримати статус 

національного стандарту або шляхом 

публікації ідентичного тексту, або 

шляхом схвалення, але не пізніше грудня 

1997 року, і такі, що суперечні один 

одному національні стандарти мають 

бути скасовані не пізніше грудня 1997 

року. 

 

This European Standard shall be given 

the status of a national standard, either 

by publication of an identical text or by 

endorsement, at the latest by December 

1997, and conflicting national standards 

shall be withdrawn at the latest by 

December 1997. 

 

Цей стандарт є одним із серії стандартів, 

що встановлюють методи випробувань 

для визначення розмірів і властивостей 

теплоізоляційних матеріалів і виробів.  

Він підтримує ряд стандартів з технічних 

умов для теплоізоляційних матеріалів і 

виробів, які випливають з Директиви 

Ради від 21 грудня 1988 року про 

зближення законів, правил і 

адміністративних положень держав-

членів щодо будівельної продукції 

Директива 89/106 / EEC) через розгляд 

This European Standard is one of a 

series of standards which specify test 

methods for determining dimensions and 

properties of thermal insulating 

materials and products. It supports a 

series of product standards for thermal 

insulating materials and products which 

derive from the Council Directive of 21 

December 1988 on the approximation of 

laws, regulations and administrative 

provisions of the Member States relating 

to construction products (Directive 
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основних вимог. 

 

89/106/EEC) through the consideration 

of the essential requirements. 

 

Цей стандарт був розроблений для 

застосування в будівлях, але він також 

може бути використаний і в інших 

сферах, де це доречно. 

 

This European Standard has been 

drafted for applications in buildings but 

may also be used in other areas where it 

is relevant. 

На виконання резолюції ВТ 20/1993 

переглянутої, CEN / TC 88 

запропонували визначення стандартів 

перераховані нижче в якості 

європейського «пакету» стандартів, 

установлених з 31 грудня 1997 в якості 

дати виходу (дв) національних 

стандартів, такими, що суперечать 

європейськbv стандарти цього пакета. 

In pursuance of Resolution BT 20/1993 

Revised, CEN/TC 88 have proposed 

defining the standards listed below as a 

European "package" of standards, 

setting December 31, 1997 as the date of 

withdrawal (dow) of national standards 

which conflict with the European 

Standards of this package. 

 

"Пакет" стандартів включає в себе 

наступну групу взаємопов'язаних 

стандартів щодо методів випробувань 

для визначення розмірів і властивостей 

теплоізоляційних матеріалів і виробів, 

які прибувають в межах CEN / TC 88: 

 

The "package" of standards comprises 

the following group of inter-related 

standards on test methods for 

determining dimensions and properties 

of thermal insulation materials and 

products, all of which come within the 

scope of CEN/TC 88: 

 

EN 822 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

довжини і ширини 

 

EN 822 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

length and width 
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EN 823 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

товщини 

 

EN 823 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

thickness 

EN 824 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

прямокутності 

 

EN 824 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

squareness 

 

EN 825 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

рівності 

 

EN 825 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

flatness 

 

EN 826 Теплоізоляційні матеріали, які 

використовують у будівництві - 

Визначення поведінки при стисканні 

EN 826 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

compression behaviour 

 

EN 1602 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

насипної щільності 

 

EN 1602 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of the apparent density 

 

EN 1603 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

стабільності розмірів при постійних 

нормальних лабораторних умовах (23 ° С 

/ 50% вологості) 

 

EN 1603 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of dimensional stability under constant 

normal laboratory conditions (23 °C/ 

50 % relative humidity) 

 

EN 1604 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

стабільності розмірів при певній 

EN 1604 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of dimensional stability under specified 
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температурі і вологості 

 

temperature and humidity conditions 

 

EN 1605 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

деформації при зазначені стискаючого 

навантаження і температурних умов 

 

EN 1605 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of deformation under specified 

compressive load and temperature 

conditions 

 

EN 1606 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

повзучості при стиску 

 

EN 1606 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of compressive creep 

 

EN 1607 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

межі міцності на розрив 

перпендикулярно поверхні 

EN 1607 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of tensile strength perpendicular to faces 

 

EN 1608 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

межі міцності на розрив паралельно 

поверхні 

 

EN 1608 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of tensile strength parallel to faces 

 

EN 1609 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання при частковому 

зануренні 

 

EN 1609 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of short term water absorption by partial 

immersion 

 

EN 12085 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

лінійних розмірів зразків для 

EN 12085 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of linear dimensions of test specimens 
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випробувань 

 

 

EN 12086 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення - Визначення 

паропроникності 

 

EN 12086 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of water vapour transmission properties 

 

EN 12087 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання при тривалому 

зануренні 

 

EN 12087 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of long term water absorption by 

immersion 

EN 12088 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання шляхом дифузії 

 

EN 12088 Thermal insulating products 

for building applications- Determination 

of long term water absorption by 

diffusion 

 

EN 12089 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

поведінки при згині 

 

EN 12089 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of bending behavior 

 

EN 12090 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

поведінки при зсуві 

EN 12090 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of shear behavior 

 

EN 12091 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення -  Визначення 

морозостійкості 

EN 12091 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of freeze thaw resistance 

 

Відповідно до правил внутрішнього According to the CEN/CENELEC 
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розпорядку CEN/CENELEC, національні 

організації зі стандартизації таких країн 

зобов'язані застосовувати цей 

Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, 

Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, 

Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція , 

Швейцарія та Сполучене Королівство. 

 

Internal Regulations, the national 

standards organizations of the following 

countries are bound to implement this 

European Standard: Austria, Belgium, 

Czech Republic, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Iceland, 

Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення водопоглинання при 

тривалому зануренні 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение водопоглощения при 

длительном погружении 

 

Thermal insulating   productsfor 

building  applications. Determination 

of long term water absorption by 

immersion 

EUROPEAN STANDARD 

 

This European Standard was approved 

by CEN on 06  1997 

 

ICS 91.100.99 

 

Thermal insulating   productsfor 

building  applications - Determination 

of long term water absorption by 

immersion  

 

EN 12087:1997 

Чинний від 1997-06 June 1997 

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1  Scope 

Цей стандарт поширюється на 

теплоізоляційні вироби, що 

застосовуються в будівництві (далі - 

вироби), і встановлює вимоги до 

засобів випробування і методикам 

визначення водопоглинання при 

тривалому зануренні зразків у воду. 

 

This  EuropeanStandardspecifies the 

equipment and proceduresfor determining 

the long term water  absorption of test 

specimens. It  is applicable to thermal 

insulating products. 

 

Даний стандарт встановлює такі 

методи: 

 

This  EuropeanStandardspecifiestwo 

options:  

Метод 1 - часткове занурення зразків Method  1  -  partial immersion 
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Метод 2 - повне занурення зразків Method  2 - total immersion 

Випробування виробів за визначенням 

водопоглинання при тривалому 

частковому зануренні моделює 

водопоглинання виробів при 

тривалому впливі води в умовах 

будівельного майданчика. 

The long term  water absorptionby partial 

immersion is intended to simulate the 

water absorption caused by long term 

water exposure 

Водопоглинання при тривалому 

повному зануренні не є 

характеристикою виробів в умовах 

будівельного майданчика, однак може 

застосовуватися для деяких виробів 

при їх конкретному застосуванні. 

The long term water  absorptionby total 

immersion is not directly  related to the 

conditions on site, but has been 

recognizedas a relevantcondition of test 

for some products in some applications. 

2 НОРМАТИВНЫ ПОСИЛАННЯ 2   Normative references 

Цей європейський стандарт містить 

датовані і недатовані посилання, 

положення з інших публікацій. Ці 

нормативні посилання наведені у 

відповідних місцях в тексті, а 

публікації перераховані нижче. Для 

датованих посилань наступні 

поправки або зміни цих публікацій 

дійсні для цього стандарту тільки при 

внесенні до нього змін або переглядів. 

Для датованих посилань застосовують 

останнє видання публікації. 

 

This EuropeanStandardincorporates,by 

dated or undatedreference,provisions 

from other publications.  These normative 

references are cited at the appropriate 

places in the text  and the publications are 

listed hereafter. For dated  references, 

subsequent amendmentsto or revisions of 

these publications apply to this European 

Standard only when incorporated in it by 

amendment or revision..   For undated 

references the latest edition of the 

publication referred to applies. 
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EN 12085:1997 Вироби 

теплоізоляційні будывельного 

призначення. Визначення 

водопоглинання при тривалому 

зануренні 

EN 12085 Thermal insulatingproducts for 

building applications - Determination of 

linear dimensionsof test specimens 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3   Definitions 

Цей стандарт не містить термінів і 

відповідних їм визначень. 

This European Standard contains no 

definitions. 

4 СУТНІСТЬ МЕТОДІВ 4   Principle 

4.1 Часткове занурення (метод 1). 

Визначають водопоглинання по зміні 

маси зразка, зануреного частково у 

воду на 28 діб. 

 

 

4.1      Partial immersion (method 1). 

The long term water  absorption by partial  

immersion is determined by measuringthe 

changein mass of a test specimen,the 

lower  part of which  is in contact  with  

water  for a period of 28 days. 

 

Воду, утримувану на поверхні зразка, 

але не поглинену їм, видаляють 

шляхом її стікання у методі 1А або 

враховують відніманням значення 

початкового водопоглинання у методі 

1В. 

 

The excess water  adhering to the surface,  

not absorbed by the test specimen, is 

removed by drainage   in method  1 A or 

taken into account  by deduction of the 

initial  water  uptake in  method  18. 

 

4.2 Повне занурення (метод 2). 

Визначають водопоглинання по зміні 

маси зразка, повністю зануреного у 

4.2     Total immersion (method 2).  The 

long term water absorption by total  

immersion is determined  by measuring 
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воду на 28 сут. the changein mass of the test 

specimen,totally immersed in  water,  

over a period of 28 days. 

Воду, утримувану на поверхні зразка, 

але не поглинену їм, видаляють 

шляхом її стікання в методі 2А або 

враховують шляхом вирахування 

початкового поглинання води в методі 

2В. 

The excess water  adheringto the surface, 

not absorbedby the test specimen, is 

removed by drainage in method 2A or 

taken into account by deduction of the 

initial   water  uptake in method 28. 

5 ПРИСТРОЇ 5  Apparatus 

5.1 Ваги, що забезпечують 

зважування зразків з похибкою не 

більше 0,1 г. 

5.1    Balance, which  allows the 

determination of the mass of a test 

specimen to 0, 1   g. 

5.2 Ємність з водою, забезпечена 

пристроєм для підтримки постійного 

рівня води в межах ± 2 мм; 

привантажувач, тримає зразок в 

заданому положенні. Схеми 

випробувань наведені на рисунках 1-3. 

Підставки для зразка не повинні 

закривати більш ніж на 15 % площі 

грані зразка, зануреної в воду. 

Привантажувач не повинен змінювати 

первинну форму зразка. 

 

 5.2  Water tank,  with  a device for 

keeping the water  level constant to within   

±  2 mm, and a device to keep the test 

specimen in the required position.  

Examplesof test devices are given in the 

figures 1,     2 and 3.  The device to keep 

the test specimen in position shall not 

cover more than 15 % of the cross section 

area of the test specimen,  which  is 

exposed to water.  The device shall be 

such that the original form of the test 

specimen is maintained. 

5.3 Водопровідна вода температурою 5.3   Tap water,  adjusted to a 
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(23 ± 5) °С. temperature of (23  ±   5) °C 

5.4 Пристосування для стікання 

води. Принципи методів 1А і 2А 

зображені на рисунках  4а та 4б. 

5.4  Equipmentfor drainage. The 

principle for methods  1 A and 2A is 

illustrated  in figures 4a and 4b. 

 

 

 

1 Ємність з водою 1     Watertank 

2 Привантажувач, що тримає зразок в 

частково зануреному положенні 

2  Load to keep the test specimen in 

position 

3 Зразок 3  Test specimen 

Рисунок 1 - Схема випробування на визначення водопоглинання при 

частковому зануренні зразка (методи 1А і 1В) 

Figure 1 :  Example of partial immersion test device (method  1 A and 1 B) 
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1 Ємність з водою 1     Watertank 

2 Привантажувач, що тримає зразок 

повністю зануреним у воду 

2  Load to keep the test specimen in 

position 

3  Зразок 3  Test specimen 

Рисунок 2 - Схема випробування на визначення водопоглинання при повному 

зануренні зразка (методи 2А і 2В) 

Figure  2: Exampleof equipment for the determination of water absorption  by total  

immersion (method 2A and 28) 
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1 Ваги;  1  Balance 

2 Опорний столик для зважування;  2  Weighing table 

3 Фіксуючий стрижень;  3  Linkage 

4 Ємність з водою;  4  Water container 

5 Вода; 5  Water 

6 Сітчастий контейнер з нержавіючого 

матеріалу з фіксуючим стрижнем або 

пригрузом масою, достатньої для 

запобігання  спливання  зразка;  

6  Mesh cage made of stainless material 

with fixing rods or a sinker large enough 

in mass to compensate for the upthrust of 

the test specimen 

7 Зразок 7  Test specimen  

Рисунок 3 - Схема випробування на визначення водопоглинання при повному 

зануренні зразка (метод 2С) 

Figure  3: Example of equipment for determination of water  absorption by total 

immersion (method 2 C) 
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1 Підставка з нержавіючої сталі 1  Stainless steel mesh 

2 Зразок 2  Test specimen 

3 Перфорована сітка з нержавіючої 

сталі 

3  Perforated  stainless steel 

Рисунок 4 - Пристосування для стікання води 

Figure 4:  Examples of equipment for drainage 

6 ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 6   Test  specimens 

6.1 Розміри зразків 6.1  Dimensionsof test specimens 

Товщина зразків d повинна дорівнювати 

товщині виробу. 

The thickness of the test specimens shall 

be the original product thickness. 

Зразки повинні мати форму призми з 

квадратним поперечним перерізом 

розміром сторони (200 ± 1) мм. 

The test specimens shall be squares with  

squarelycut edgeshaving sides of (200  ±  

1) mm. 

6.2 Число зразків. 6.2  Numberof test specimens. 

Число зразків вказують у стандарті або 

технічних умовах на виріб конкретного 

виду. Якщо число зразків не 

The number of test specimens shall be as 

specified in the relevant product 

standard or any other Europeantechnical 
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встановлено, випробовують не менше 

чотирьох зразків. 

specification. In the absenceof such a 

specification, at least four test  speci• 

mens shall be used. 

Примітка. При відсутності стандарту або 

технічних умов на виріб число зразків може 

бути узгоджене між зацікавленими сторонами. 

NOTE:  In the absence of a product standard or 

any other Europeantechnical specification the 

number of test  specimens may be agreed 

between parties. 

 

6.3 Підготовка зразків до 

випробувань 

6.3     Preparationof test  specimens. 

Зразки вирізають так, щоб їх бічні грані 

не збігалися з бічними гранями виробу.  

 

The test specimens shall be cut so that 

they do not include original product 

edges. 

При підготовці до випробування зразки 

повинні зберігати структуру виробу, з 

якого їх вирізають. Будь-які оболонки, 

облицювання та/або покриття повинні 

бути збережені. 

Test specimensshall be prepared by 

methods that do not substantially change 

the original structure of the product. Any 

skins, facings  and/or coatings shall be 

retained. 

Примітка. Спеціальні методи підготовки 

зразків (якщо необхідно) повинні бути 

приведені у стандарті або технічних умовах на 

виріб. 

NOTE:  Special methods  of preparation, when 

needed,are given in the relevant product 

standard or any other Europeantechnical 

specification. 

6.4 Кондиціювання зразків 6.4     Conditioningof test  specimens 

Зразки перед випробуванням 

витримують не менше 6 год при 

температурі (23 ± 5) °С. У разі 

розбіжностей зразки витримують при 

The test specimens shall be stored for at 

least 6 hat  (23 ±  5) °C.  In case of 

dispute they shall be stored at (23  ±  2) 

°C and (50  ±  5) % relative humidity  
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температурі (23 ± 2) °С і відносній 

вологості повітря (50 ± 5) % протягом 

часу, зазначеного в стандарті або 

технічних умовах на виріб, але не 

менше 6 год. 

for the time stated in the relevant 

product standard with  a minimum  of 6 

h. 

 

7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ВИПРОБУВАНЬ 

7   Procedure 

7.1 Умови випробувань 7. 1 Test conditions 

Випробування проводять при 

температурі (23 ± 5) °С. У разі 

розбіжностей випробування проводять 

при температурі (23 ± 2) °С. 

The test shall be carried out at (23  ±  5) 

°C. In case of dispute it shall be carried 

out at (23 ±  2) °С. 

7.2 Проведення випробувань 7.2 Test procedure 

Обраний метод випробувань вказують у 

стандарті або технічних умовах на 

виріб. 

The method shall be as specified  in the 

relevant product  standard or any other 

European technical specification 

Примітка1. За відсутності стандарту або 

технічних умов на виріб метод випробування 

узгоджують між собою зацікавлені сторони.  

 

NOTE1:   In the absence of such a specification 

the method may be agreed between  parties.  

Водопоглинання визначають через 28 

діб після занурення зразків. 

 

The long term water  absorption is 

determined after 28 days immersion. 

 

Примітка 2. Якщо необхідно, водопоглинання 

визначають через 7 та/або 14 діб після 

занурення.  

NOTE2:  If requested, readings can be made at 

shorter time periods, e.g.  after 7 and 14 days 

immersion periods. 
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Розміри зразків вимірюють до початку 

випробувань з похибкою не більше 0,5 

мм відповідно до EN 12085. 

 

The dimensions  of the test specimens 

shall be measuredin  accordancewith EN 

12085  to the nearest 0,5  mm before the 

test. 

Примітка 3. Якщо після занурення зразків 

відзначені зміни їх розмірів, вимірювання 

необхідно повторити. 

NOTE 3: If any dimensional changes are 

noticed after the immersion period the 

dimensions of the test specimens should be 

measured again. 

 

7.2.1 Водопоглинання при тривалому 

частковому зануренні (метод 1) 

7.2.1  Long term water absorption by 

partial іmmersion(method 1). 

Метод 1А (стікання води). Зразки 

зважують з точністю до 0,1 г для 

визначення початкової маси m0. 

Method  1A (drainage). Weigh the test 

specimento the nearest 0,1 g to 

determine its initial mass, m0. 

При проведенні випробування половину 

всіх зразків поміщають в ємність 

однією з лицьових граней вниз, а другу 

половину зразків - протилежною 

гранню вниз. 

The test  is made with  half of the test 

specimenswith one major face upwards 

and with  the other half with  the same 

major face downwards. 

Зразок поміщають в порожню ємність і 

за допомогою привантажувача 

прикладають навантаження, при якому 

зразок при наливанні води був би 

частково занурений у воду. У ємність 

обережно наливають воду до тих пір, 

поки нижня грань зразка не буде 

знаходитися на (10 ± 2) мм нижче рівня 

Placethe test specimenin the empty 

water tank and apply a sufficient load to 

keep it partially immersedwhen water is 

added. Carefully addthe  water to the 

tank until the bottom  face of the test 

specimenis ( 10  ±  2) mm below the 

surfaceof the water  (seeexample in 

figure  1 l. Ensure that the water level 
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води (див. рисунок 1). Під час 

випробування рівень води повинен 

залишатися постійним. 

remainsconstant during the test. 

 

Через 28 діб зразок виймають з ємності 

з водою. Зразок для видалення зайвої 

вологи осушують протягом (10 ± 0,5) 

хв, розмістивши його вертикально на 

сітку або підставку для стікання води, 

встановлену під кутом 45°, як показано 

на рисунках 4а або 4б. Потім зразок 

знову зважують для визначення маси, 

m28. 

After  28 days remove the test 

specimen; drain it for (10  ±  0,5)  min 

by placing it vertically on a mesh,  

inclined at 45 °,  as shown in figure 4a 

or 4b.  Weigh the test specimen again to 

determine its mass, m28. 

Метод 1В (віднімання значення 

початкового водопоглинання). Зразки 

зважують з точністю до 0,1 г для 

визначення початкової маси m0. 

Method  1B (deduction of initial 

water  uptake). Weigh the test 

specimento the nearest 0, 1   g to 

determine its initial  mass, m0. 

При проведенні випробування половину 

всіх зразків поміщають в ємність 

однією з лицьових граней вниз, а другу 

половину зразків - протилежною 

гранню вниз. 

The test  is made with  half of the test 

specimenswith  one major face upwards 

and with  the other half  with  the same 

major face downwards. 

Зразок поміщають в ємність з водою 

так, щоб його нижня грань була 

занурена на (10 ± 2) мм нижче рівня 

води. Через 10 з зразок виймають з 

резервуара, тримаючи його 

горизонтально, і розміщають протягом 

5 с на пластмасову посудину відомої 

Placethe test specimen in the water tank 

in such position that  it is partially  

immersedin water with the bottom face 

of the test specimen(10 ±  2 ) mm below 

the water level. Removethe test 

specimen after 10 s holding it 

horizontallyand place it, within  5 s, in a 
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маси. Посудину зі зразком зважують 

для визначення маси зразка з 

урахуванням спочатку поглиненої води, 

m1. 

 

plastic tray of known mass. Reweigh 

this tray  with  the test specimento 

determinethe mass, m1,of the test 

specimen including the initial  water 

uptake. 

Зразок вдруге поміщають в ємність з 

водою і за допомогою привантажувача 

утримують його частково зануреним у 

воду на (10 ± 2) мм нижче рівня води 

(див. рисунок 1). Під час випробування 

рівень води повинен залишатися 

постійним. 

 

Replacethe test specimen in the water 

tank and apply a sufficient load to 

keepthe test specimen partially  

immersed in water with  the bottom face 

of the test specimen ( 10  ±  2) mm 

below the water  level (see example in 

figure 1 ). Ensurethat the water level 

remains constant during the test. 

При проведенні випробування половину 

всіх зразків поміщають в ємність 

однією з лицьових граней вниз, а другу 

половину зразків - протилежною 

гранню вниз. 

The test  is  made with  half of the test 

specimens with one major face upwards 

and with  the other half with the same 

major face downwards. 

 

Через 28 діб зразок виймають з ємності, 

утримуючи його в горизонтальному 

положенні, і розміщають протягом 5 с 

на пластмасову посудину відомої маси 

для визначення маси m28 

 

After  28 days remove the test specimen 

holding it  horizontally and place it,  

within  5 s, in the plastic tray of 

previously determined mass to 

determine its mass, m28 

 

Метод 1В застосовують у випадку, 

якщо значення початкового 

Method  1В is only applicable if the 

initial water uptake is less than or equal 
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водопоглинання менше або дорівнює 

0,5 кг/м2. Значення початкового 

водопоглинання, кг/м, визначають за 

формулою:                             

to 0,5 kg/m2,   where this  is  calculated 

using the expression: 

 

де: where: 

 первісна маса зразка, визначена в 

методі 1В, кг; 

 

 is the initial  mass of the test 

specimenas determinedin  method 1 B,  

in kilogrammes; 

 маса зразка з урахуванням 

первісного водопоглинання (метод 1В), 

кг; 

 is the mass of the test specimen 

including the initial water uptake in 

method  1 B, in kilogrammes; 

площа грані зразка, зануреної в воду, 

м. 

  is the bottom  surface areaof  the 

test specimen, in square metres. 

7.2.2 Водопоглинання при тривалому 

повному зануренні (метод 2)  

7 .2.2   long  term water  absorption 

by total immersion (method 2) 

Метод 2А (стікання води) Зразки 

зважують з точністю до 0,1 г для 

визначення початкової маси . 

Method 2A (drainage).  Weigh the test 

specimen to the nearest 0, 1   g to 

determine its initial mass, . 

Зразок поміщають в порожню ємність і 

прикладають навантаження, яке має 

утримувати зразок повністю зануреним 

у воду. У ємність обережно наливають 

воду до тих пір, поки верхня грань 

Place the test specimen in the empty 

water tank and apply a sufficient load to 

keep the test specimentotally immersed 

in water.  Carefully add water to the 

tank until the top face of the test 
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зразка не виявиться нижче рівня води 

на (50 ± 2) мм (див. рисунок 2). Під час 

випробування рівень води повинен 

залишатися постійним. 

specimenis (50  ±  2) mm below the 

surface of the water  (see figure 2). 

Ensurethat the water level remains 

constant during the test. 

Через 28 діб зразок виймають з ємності. 

Для видалення зайвої вологи зразок 

осушують протягом (10 ± 0,5) хв, 

помістивши його у вертикальному 

положенні на сітку або підставку для 

стікання води, встановлену під кутом 

45°, як показано на рисунках 4а або 4б. 

Потім зразок знову зважують для 

визначення маси . 

After  28 days remove the test 

specimen; drain it for (10  ±  0,5) min 

by placing it vertically  on a mesh, 

inclined at 45 °,  as shown in figure 4a 

or 4b. Then weigh the test specimen 

again to determine its mass, . 

 

 

Метод 2Б (вирахування значення 

початкового водопоглинання). Зразки 

зважують з точністю до 0,1 г для 

визначення початкової маси . 

Method 2В (deduction of initial water  

uptake). Weigh the test specimen to the 

nearest 0, 1   g to determineits initial  

mass, . 

Зразок поміщають в ємність з водою 

так, щоб його верхня грань знаходилася 

нижче рівня води на (50 ± 2) мм. Через 

10 с зразок виймають з ємності і 

протягом 5 с, утримуючи його в 

горизонтальному положенні, 

поміщають на пластмасову посудину 

відомої маси. Посудину із зразком 

зважують для визначення маси зразка 

 з урахуванням спочатку поглиненої 

води. 

Placethe  test specimen in the water 

tank in such position that  it is totally  

immersed in water with the top face of 

the test specimen (50 ±  2) mm below 

the water  level. Removethe test 

specimen, after  10 s, holding it 

horizontally and place it, within  5 s,  in 

a plastic tray of known mass.  Reweigh 

this tray with the test specimento 

determine the mass of the test specimen, 

 including the 
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 initial water uptake. 

Зразок знову розміщують у ємність з 

водою і прикладають навантаження, яке 

утримує зразок повністю зануреним у 

воду, при цьому верхня грань зразка 

повинна знаходитися нижче рівня води 

на (50 ± 2) мм (див. рисунок 2). Під час 

випробування рівень води повинен 

залишатися постійним. 

Replacethe test specimen in the water 

tank and apply a sufficient load to keep 

the test specimen totally  immersedin 

water,  with the top face of the test 

specimen (50  ±  2)  mm below the 

water level (seeexample in figure 2).  

Ensure that the water level remains 

constant  during the test. 

Через 28 діб зразок виймають з ємності, 

утримуючи його в горизонтальному 

положенні, і поміщають протягом 5 с на 

пластмасову посудину відомої маси для 

визначення маси . 

After  28 days remove the test 

specimen, holding it horizontally, and 

place it within  6 sin  the plastic tray of 

previously determined mass to 

determine its  mass, . 

Метод 2В застосовують у випадку, 

якщо початкове водопоглинання менше 

або дорівнює 0,5 кг/м2. Значення 

початкового водопоглинання W0, кг/м2, 

визначають за формулою:                           

Method 2В is only applicable if the 

initial water  uptake is less than or equal 

to 0,5  kg/m2,     where this  is 

calculated using the expression: 

 

 

де: where: 

 первісна маса зразка, визначена в 

методі 2В, кг; 

   is the initial mass of the test 

specimenas determined in method 2В,  

in kilogrammes; 
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  маса зразка з урахуванням значення 

початкового водопоглинання (метод 

2В), кг;  

is the mass of the test 

specimenincluding the initial water  

uptake in method 28, in kilogrammes; 

 A1 загальна площа поверхні зразка, що 

знаходиться у воді, м2. 

A1 is  the total surface  area of the test 

specimenexposed to water, in 

squaremetres. 

 

Метод 2С. Зразки зважують з точністю 

до 0,1 г для визначення початкової маси 

. 

Method 2C. Weigh the test  specimento 

the nearest 0,1 g to determine its  initial 

mass,  . 

Визначають лінійні розміри зразків l0, 

b0, d0, з точністю до 0,5 мм згідно з  

EN 12085. Ємність наповнюють 

водопровідною водою. Порожній 

сітчастий контейнер, занурений у воду, 

зважують з точністю до 0,1 г (маса ). 

Determine the linear dimensions of the 

test specimen ( l0, b0, d0, )  according to 

EN 1 2085  to the nearest 0,5 mm.  Fill 

the water  container with  the tap water.  

Weigh the immersed empty  cage to the 

nearest 0, 1   g (mass ). 

Контейнер видаляють з води і 

поміщають в нього горизонтально 

зразки так, щоб після занурення у воду 

рівень води над верхньою гранню 

зразків дорівнював (50 ± 2) мм. Під час 

випробування рівень води в ємності 

повинен залишатися постійним. 

Контейнер зі зразками занурюють в 

ємність з водою і за допомогою 

фіксуючого стержня прикріплюють 

його до вагів.  

Removethe cage and attach  the test 

specimen horizontally in the cage so 

that the distance between the surface of 

the water  and the top surface of the test 

specimen will be (50  ±  2) mm. Ensure 

that this distance remains constant 

during the test.  Immerse the 

assembledcage, and attach  it to the 

balance. 
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Утворені на зразках повітряні 

бульбашки видаляють щіткою або 

струшуванням. Контейнер повинен 

перебувати на одному і тому ж рівні. 

Remove obvious air  bubbles from the 

test specimen with  a brush or by 

agitation.  

Через 28 діб визначають масу, m28,  

зануреного у воду контейнера зі 

зразками з точністю до 0,1 г. 

After  28 days determine the apparent 

mass, m28, of the submerged cage 

containing the test specimen, to the  

nearest 0, 1  g. 

Вимірюють лінійні розміри зразків (l1, 

b1, d1)  з точністю до 0,5 мм. 

 

Remeasure the linear dimensions  of the 

test specimen as before (l1, b1, d1) to the 

nearest 0,5  mm. 

8 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИПРОБУВАНЬ 

8   Calculation and expression of 

results 

8.1 Загальні положення 8. 1      General 

За результат випробувань приймають 

середньоарифметичне значення 

результатів окремих випробувань (в 

методі 1 для виробів з різними 

лицьовими гранями обчислюють два 

середні значення). 

The test result shall be the mean value 

of the individual  values (for products  

having different faces 

(facings)  on each side two  mean values 

are calculated in method  1). 

 

Результати випробувань не 

допускається поширювати на вироби 

іншої товщини.  

Results shall not be extrapolated  to 

other thicknesses. 

 

Результати, отримані при визначенні 

водопоглинання різними методами, що 

Results obtained by different  water 

absorption test methods are not 
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не допускається порівнювати. comparable 

8.2 Водопоглинання при тривалому 

частковому зануренні 

8.2      Long term water  absorption 

by partial іmmersion 

Водопоглинання при тривалому 

частковому зануренні кожного зразка 

W1p, кг/м2, обчислюють за формулами 

(1) або (2): 

Calculate the long term water absorption 

by partial immersion for each test 

specimen,  W1p,   in kilogrammes per 

square metre using the equations  (1)   

or (2): 

Метод 1А Method  1A 

,                                                 (1) 

Метод 1В: Method  1В 

,                                              (2) 

де: where: 

 первісна маса зразка, визначена в 

методі 1А, кг; 

 

    is the initial  mass of the test 

specimen as determined in method  1A,   

in kilogrammes; 

 маса зразка з урахуванням значення 

початкового водопоглинання в методі 

1В, кг; 

 is the mass of the test specimen 

including the initial  water  uptake in 

method 1В,  in kilogrammes; 

  маса зразка після часткового 

занурення на 28 діб (методи 1А і 1В), 

кг; 

  is the mass of the test specimen 

after partial  immersion for 28 days 

(method 1 A and 1В). in kilogrammes; 

  площа грані зразка, зануреної в    is the  bottom surface area of the  
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воду, м. test specimen,  in square metres. 

Значення водопоглинання  

округлюють з точністю до 0,01 кг/м2. 

 shall be  rounded to the nearest 0,01   

kg/m2. 

8.3 Водопоглинання при тривалому 

повному зануренні 

8.3     Long term water  absorption by 

total immersion 

Водопоглинання при тривалому 

повному зануренні  у відсотках за 

обсягом обчислюють за формулами (3) 

або(4): 

Calculate   the long term water  

absorption  by total immersion,  W,,.  in 

volume  percent using the equations  (3)  

or (4): 

Метод 2А  Method  2A 

,                                            (3) 

Метод 2В Method  2В 

,                                           (4) 

де: where: 

 первісна маса зразка, визначена 

методом 2А, кг; 

 

    is the initial  mass of the test  

specimenas determined in method 2A,in  

kilogrammes; 

  маса зразка з урахуванням значення 

початкового водопоглинання, 

визначена в методі 2В, кг; 

is the mass of the test 

specimenincluding·the  initial  water 

uptake in method 2В, in kilogram mes; 

   маса зразка після повного 

занурення на 28 діб, визначена 

   is the mass of the test specimen 

after total immersion  for 28 days in 
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методами 2А і 2В, кг; method 2A and 2В, in kilogrammes; 

  початковий обсяг зразка, м3; 

 

V is the initial  volume of the test 

specimen, in cubic  metres; 

 щільність води, рівна 1000 кг/м3. 

 

  is the density  of water,  assumed to 

be 1000  kg/m3. 

Значення водопоглинання  

округлюють з точністю до 0,1% за 

об'ємом. 

shall be rounded to the nearest 0, 1   

volume percent. 

Метод 2С Method 2C 

Водопоглинання зразка через 28 діб 

після занурення його у воду W_28 у 

відсотках за обсягом обчислюють за 

формулою 

 

Calculate  the water absorption after the 

immersion time of 28 days, W28, in 

percent volume using 

the equation (5): 

                                          (5) 

де: where: 

 первісна маса зразка, кг;    is the initial  mass of the test  

specimen,  in kilogrammes; 

 

 маса порожнього решіткового 

контейнера, зануреного у воду, кг; 

 

is  the mass of the empty cage 

immersed, in kilogrammes; 
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 маса зразка та контейнера через 28 

діб після їх занурення у воду, кг; 

 

   is the mass of the test specimen 

and the cage submergedafter 28 days of 

immersion,  in kilogrammes; 

 початковий обсяг 

зразка, м; 

is the initial volume of 

the test specimen, in cubic metres; 

 об’єм зразка через 28 

діб після його занурення, м; 

 

  is the volume of the  

test specimen after 28 days of 

immersion,  in  cubic metres; 

 щільність води, рівна 1000 кг/м3. 

 

 is the  density  of water,  assumedto 

be 1000  kg/m3 

Значення водопоглинання  

округлюють з точністю до 0,1% за 

об'ємом. 

  shall be rounded to the  nearest 0, 

1   volume percent. 

9 ТОЧНІСТЬ МЕТОДІВ 9  Accuracy of measurement 

Примітка. Неможливо включити заяву про 

точність вимірювань в цьому виданні 

стандарту, але передбачається включити таку 

заяву, коли стандарт буде переглянуто. 

NOTE: It  has not been possible to include a 

statement  on the accuracy of measurementin 

this edition  of the standard, but it is intended 

to include such a statement  when the standard 

is next revised. 

10 ЗВІТ ВИПРОБУВАНЬ 10   Test report 

Звіт про випробування повинен 

містити: 

The test report shall include the 

following information: 

а) посилання на справжній стандарт; a) reference to this EuropeanStandard; 

б) ідентифікацію виробу b)  product identification 
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1)найменування виробу, підприємства-

виробника або постачальника, 

1)product  name, factory, manufacturer, 

or supplier; 

2) код маркування виробу, 2) production code number; 

3) вид виробу, 3) type of product; 

4) вид упаковки, 4) packaging; 

5) форму поставки виробу в 

лабораторію, 

5) the form in which the product 

arrrived at the laboratory; 

6) іншу інформацію, наприклад, 

номінальні розміри, номінальну     

щільність; 

6) other information as appropriate, e.g.  

nominal  dimensions,  nominal density; 

в) методику випробування: c)  test procedure 

1) підготовку до випробування і 

порядок відбору зразків, наприклад, хто 

і в якому місці проводив відбір зразків, 

1) pre-test history  and sampling, e.g.  

who sampled and where; 

2) умови кондиціонування зразків, 2) conditioning; 

3) розміри зразків, 3) dimensions of the test specimens; 

4) будь-які відхилення від умов, 

зазначених у розділах 6 і 7; 

4) if any deviation  from clauses 6 and 

7; 

5) дату проведення випробувань, 5) date of testing; 

6) загальну інформацію про 

випробування, включаючи посилання 

на методи (1А, 2А, 1В, 2В або 2С) і, 

якщо необхідно, значення початкового 

водопоглинання, 

6) general information related to the test 

including reference to methods used 

(1А, 2А, 1В, 2В або 2С) and,  if 

relevant, the initial  water  uptake; 



прДСТУ Б EN 12087:201Х (EN 12087:1997, IDT) 

24 
 

7) обставини, які могли б вплинути на 

результати випробувань.  

7) events which  may have affected  the 

results; 

Примітка. Відомості про устаткування і про 

лаборанта, який проводив випробування, 

повинні знаходитися в лабораторії, проте в 

звіті їх не вказують; 

NOTE:  Information about the apparatus and 

identity  of the technician  should be available 

in the laboratory but it need not be recorded in 

the report. 

г) результати випробувань:  d)  results 

результати окремих випробувань і 

середньоарифметичні значення 

водопоглинання. 

all individual  values and the mean 

value(s). 
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